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వి ష య  స్ ూ చి క
చదువుకు జోహార్లులి... స్ంపాదకీయం
ధా రా వా హి క
నీతి చంద్రిక...కందుకూరి వీరేశల్ంగం...

పి ల లిల ు  రా సి న  క థ ల ు
జ్వర్లం వస్త ఏం చేయాల్?...కలపన...

దయాయాల  భయం...శ్రిధర...

దేవుడిచిచిన కొడుకు...మానస్...
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మంత్రగాడు-వికరముడు...ఫణీందర...

పె ద దల ు  రా సి న  క థ ల ు
గుర్లరిపు పిలలి రెకకలు...ఆనంద...

నమమకస్ుతడు...నాగభూషణం...

ఏ ఆవ్ రా బా వా...హైమావతి...

భలే కోడలు...రాథ...
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మా యా జి క్  క థ
మహిమగల చీపుర్లు పులలి...s.s.s.రావు...

అ వీ    -  ఇ వీ  
స్మీక...పిరియదరిశిన...

చిల్పి పరిశనలు...మూరిత...
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చ ద ు వు కు  జో హా ర్ల ు లి! 
ఐదేళ్లి   చింటూన  బెద్రిస్తంద్  వాళ్లిమమ:  "రేయ!  అలలిరి  మానేసి  బుద్ధిగా  చదూకో,  లేకపోత 
టీచర్లుగార్లు కొడతార్లు చూడు!" అన. 

చింటూకి  కూడా తెలుస్ు ఆ స్ంగతి.  వాడు రోజూ  స్ూకల్లి  చూస్ూతనే  ఉనానడు. 

టీచర్లులి  పిలలిల్న   బాగా   చదవలేదన  కొడతార్లు;  యూనఫాం   స్రిగాగా   వేస్ుకురాలేదన  కొడతార్లు; 

ఆలస్యాంగా వచ్చిర్లన కొడతార్లు; ఎకుకవ నవివత  కొడతార్లు; నవవకుండా  నలబడిత  స్మాధానం 
చెపపలేదన కొడతార్లు. ఒకోకసారి  ఊరికే కూడా కొడతార్లు. 

ఇదంతా   చూస్ూత   గట్టిపడాడాడు  చింటూ.  ఇపుపడు   వాడికి   కొట్టించుకోవటం  అంటే  భయం 
పోయింద్.  "టీచర్లులి  కొడిత,  త్నునలు  తినేస్త  స్రి-  ఎకుకవ  బాధపడకుండా   ఊర్లుకునేస్త  స్రి" 

అనపిస్తంద్. "వాళ్ులి  త్నన  కొటటికుండా  ఉండలేర్లు, ఎలాగూ- త్ను  బాగా  చదువుకునానడనుకో, 

రెైట్ంగు  బాలేదన  కొటటిచుచి;  అలలిరి  చేయకుండా   బుద్ధిగా   ఉనానడనుకో,  చొక్కయి  మురికిగా 
ఉందన కొటటిచుచి... ఎలాగూ  త్నునలు  తినే  దానకి, ఇక  చదవటం ఎందుకు?" 

వాడంటే ఇంక్ చినన పిలాలిడు. మీకు  తెలుసా మరి, ఎందుకు చదవాల్? 

చదవాల్సింద్ టీచర్లు గార్లు కొడతార్లన  భయపడిక్దు. అమామనాననలకి  భయపడీ క్దు. 

కొందర్లు   పెదద పిలలిలు పేర్లు కోస్ం, రాయాంకుల కోస్ం చదవాలనుకుంటార్లు. బాగా  అల్సిపోతార్లలాగ. 

కొందరెైత గొపపగొపప ఉద్యాగాల కోస్ం  చదువుతార్లు. అవి అందరికీ  రావుగా, ఎలాగూ? అపుపడు , 
అవి  రాకపోత,  వీళ్ులి  బాగా   నరాశపడిపోతార్లు.  ఒకవేళ్  ఆ  ఉద్యాగాలే  వచ్చియనుకో-   "నా 
అంత్వాడు లేడు" అన  పొగర్లుమోత్ుత్నం పోతార్లు. 

చ్లా  స్ంవత్సిరాల కిరిత్ం  పోత్న గార్లు  ఓ పదయాంల్  చెపాపర్లు  చదువెందుకో- 
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చదవన వాడజ్ఞుండగు 
చద్విన స్దస్ద్వ వేక చత్ుర్లత్ కలుగున్ 
చదువగ వలయును జ్నులకు 
చద్వించెద  నార్లుయాలొదద, చదువుము త్ండీరి - అన. 

చదవన  వాడికి  జ్ఞునం రాదు - వాడికి ఏమీ తెలీదు  కదా, అందుకన ఒట్టి అజ్ఞున  అవుతాడననమాట. 

మరి  చద్విత-?  మంచేంట,  చెడేంట,  వాట్  మధయా  తడాన  గురితంచటం  ఎలాగో  -  ఇదంతా 
వచేచిస్ుతంద్.  అందుకన, చదవాల్. 

మంచి గుర్లువుల దగగార్ల చదవాల్. 

అజ్ఞునం పోగొటుటికునేందుకు, మనం పుట్టిన యీ  పరిపంచంల్  ఏద్ ఏంట,  ఎందుకు -ఏద్- ఎలా 
జ్ర్లుగుతోంద్ తెలుస్ుకునేందుకు, స్రిగాగా  ఎటాలి  బరత్క్ల్  నేర్లుచికునేందుకు చదవాల్. 

చల్క్లం  చదువులక్లం   కూడాను!  యీ   క్లంల్  హాయిగా   కూర్చిన,  ఇషటింగా 
చదువుకోవచుచి, క్వాలనుకుంటే. 

క్వాలనుకుందామా మరి?! 

అభినందనలతో, 

కొత్తపల్లిబృందం.
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నీ తి  చ ం ద్ రిక  
జ్రిగిన  కథ:  నెమల్  రాజ్  రాయబారానకై   పంపిన  అర్లుణముఖుడు  వెనకిక  తిరిగి  వచిచి,  హంస్  ఏమననద్  
వినపించ్డు.  యుదధిం అనవార్లయాం అన తల్పోయింద్.  నెమల్ రాజ్  పంపిన  గూఢచ్రి  క్కి అకకడ  హంస్  
కొలువుల్ చేర్లుకుననద్.... ఇకచదవండి , నీతి చంద్రిక  39 వ భాగం . 
మూలం: కీ.శే . కందుకూరి వీరేశల్ంగం  స్ర్లళీకర్లణ:   ఘడియార్లం వేంకట నారాయణ శర్లమ .  

చిత్రవర్లుణుడు  కొనసాగించ్డు-  "మీర్లందర్లూ 
తెల్వెైనవాళ్ుళ.   మీకు  ధరామలు  ఉపదేశిం-

చవలసిన  పనలేదు.  బాగా  పొరిదుద  పోయింద్. 

ఇక  ఆలస్యాం  దేనకి?  మీ  మీ  సనైాయాలను  సిదధిం 
చేస్ుకొన  ర్లండి.   పొండి!   యుదధిం  చేసి, 

మనం  ఆ  శత్ురివు  స్ంపదల్న   మొతాతనీన 

ద్చుకొన  వదాదం.   బలం   ఉననవాడివే 
స్ంపదలు!"  అనానడు.   

అపుపడు   మంతిరి   దూర్లదరిశి  లేచి  నలబడి  - 
"పరిభూ!  ఇంట  గెల్చి  ర్లచచి  గెలవాల్'  అన 
చెబుతార్లు.   ముందు  మన  స్ంగతి  మనం 
ఆల్చించుకుందాం.   అర్లుణముఖుడు 
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చెపిపన పరిక్ర్లం  చూస్త  'యుదధిం   స్రెైనద్' అన 
అనపించటంలేదు.  మన  మిత్ురిలు, 

మంత్ురిలు,  స్వకులు   నశచియంగా   నమమ-
దగిన  వాళ్ూళ,  మన  మాట  జ్వదాటన వాళ్ుళ 
అయి  ఉండి,  శత్ురిపకంల్న  వాళ్ుళ  దానకి 
వయాతిరేకంగా  ఉననటలియిత,  అపుపడు  కదా, 

యుదధిం  చేయవలసింద్?!  అంతక్దు- 
యుదాధినకి  ద్గేముందు  'భూమి  ,  ధనం  'అనే 
రెండింట్నీ  ముఖయాంగా  స్మకూర్లుచికోవాల్. 

అవి  స్మకూరిన  త్రావత్నే  కదా,  యుదధిం 
మొదలు  పెటాటిల్సింద్?  తొందర్లపడి'ఏద్ 
ఒకట్ క్నవువ'  అన ముందుకు ఉరికేందుకు, 

ఆ     హిర్లణయాగర్లుభుడు  అంత్  చేత్క్నవాడేమీ 
క్దు  కూడాను. 
మనం  అనుకుంటుననటులి   అత్డు  అంత్ 
స్ులభంగా  లొంగేవాడుక్దు.   అత్ను  బల-

వంత్ుడేక్దు,  పరిజ్లవిశ్వస్ం  చూర్లగొనన-
వాడు.   అత్న  సైనకులు  కూడా  చ్లా 
పరాకరమవంత్ులు.   శత్ురివుల  బలానన 
అంచనా  వేయకనే  సాహస్ం  చేస్  వాళ్ుళ 
సింహం బారిన పడే జింకలలాగా మర్లణిసాతర్లు. 

క్బట్టి  మనం  యీ  సాహసాననంచి  వెనకిక 
త్గిగాత మేలు" అననద్. 

ఆ మాటలతో  ముఖం జేవురించగా 
చిత్రవర్లుణుడు  మంతిరి  మాటల్న  తల్కగా 
కొట్టివేస్ూత   "నీ  మాటలేవో  చ్లా  విచిత్రంగా 
ఉనానయ?  చూడగా  నువువ  బాగా 
ముస్ల్వాడివి  ఐపోయినటులినానవు.  త్ల 
నెరిసినంత్  మాతారిన  జ్ఞునం  వచేచిస్ుతందా 
ఏమిట్?  ముస్ల్వాళ్ుళ త్మకు అనుకూలం-

గా  ఉననవాట్నే  చూసాతర్లు  త్పిపస్త,  ఇక  వేట్నీ 
క్నర్లట!  జ్ఞునంతో ముస్ల్వారెైత గద, వాళ్ళ 
మాటల్న స్భికులు పట్టించుకునేద్?  

నేను  పర్లరాజ్యానన   ఆకరమించుకునేందుకు 
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ఎటాలిగూ నశచియించుకొన ఉనానను.  ఇక మా 
ఉతాసిహానన  నీర్లుగారేచిటటులి,  నువువ  నేరిచిన 
నీత్ులనీన  మాముందు   వల్లించే  సాహస్ం 
చెయయాకు.  

నీకు    ఓపిక      ఉననట్లిైత,   గెలుపుకు      త్గినవీ, 

ఉలాలిసానన కల్గించేవీ ఏమనైా మాటాలిడు.  ఆ 
మాత్రం  చేసినా  నువువ  మాకు  మహోపక్ర్లం 
చేసినటులి  భావిసాతం,  మేము"  అన  చ్లా 
కర్లకుగా మాటాలిడాడు.  

దాంతో  మనస్ు  ఎంత్  నొచుచికునాన 
నొచుచికోనటులి,  పైె  పెచుచి  చ్లా  స్ంతోషం 
కల్గినటులి,  భరింపరాన  అవమానం  త్నకు 

చేసిన  గాయం  పిస్ర్లంత్  కూడా  బయట్కి 
కనపించకుండా  నవువ  ముస్ుగు  వేస్ుకొన, 

లేన  ఉతాసిహానన  తెచుచికొన  నట్స్ూత,   ఆ 
గరిదదమంతిరి  "మాకందరికీ  పరిభువులవార్లంటే 
ఉనన  పేరిమాభిమానాలకొద్ద,  కపటం  లేకుండా 
నా  మనస్ుల్న  మాట  చెపాపను.   చెవికి 
చేదుగా  ఉనానకూడా,  స్వకుడననవాడు  త్న 
పరిభువు  మేలున  దృష్టిల్  ఉంచుకొన  త్న 
మనస్ుల్న మాటను చెబుత్ుండాల్.  అటాలి 
క్కుండా  కొందర్లు  మూర్లుఖులు  యజ్మాన 
మనస్ు  ఎకకడ  నొచుచికుంటుంద్  అన, 

త్మకు  తెల్సినదానన   కూడా  దాచిపెట్టి, 
కకుకరిత  కొద్ద  నోర్లు  తెర్లవకుండా 
ఊర్లుకుంటార్లు.   అటాలింట్  వారినే  'సావమి 
ద్రిహులు'  అంటార్లు.   వాళ్ళకి  ఈ 
ల్కంల్నూ,  పర్లల్కంల్  కూడాను  శ్ంతి 
ఉండదు.   అనన  ధరామలూ  ఎరిగినవార్లు- 

త్మకు   తెల్యదా,  నీతిమంత్ులెవరో, 

అవినీతి  పర్లులెవరో?   మేమందర్లం  త్మ 
స్ుఖదు:ఖాలను  మావిగా  భావించుకొన, 

త్మరి అనుజ్ఞు కొద్ద మల్గే స్వకులం.  త్మరి 
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ఆజ్ఞు  ఏదైనా  మేం  మీర్లం.   త్మర్లు  స్త్యా 
స్ంకలుపలు-  త్మర్లు  అలా  ఆనతి  ఇవవగానే 
స్నా  స్మూహాలనీనయుద్ధితాసిహంతో 
బార్లులు  తీరి  ఇలా  త్ర్లల్  వచేచిశ్యి. 

దండయాత్రకు  ఇద్  మంచి  స్మయం. 

'శత్ురివు  చిననవాడు  కదా'  అన  ఆలకయాం 
పనకిరాదు.   చిననపామునెైనా  పెదద  కర్లరితోనే 
కొటాటిల్.   క్బట్టి  సనైయాం  మొతాతనీన  తీస్ుకు 
వెళ్ళ, అకసామత్ుతగా దాడిచేసి మీద పడాడామంటే 
శత్ురిసైనాయాలను  మట్టి  కరిపించటం  మనకు 
తల్క  అవుత్ుంద్.  క్లయాపన  చేశ్మంటే 
వాళ్ళందర్లూ  స్ననదుధిలవవటమే  క్దు,  త్మ 
స్నహిత్ులను  కూడా  సాయానకి 
తెచుచికుంటార్లు.   అపుపడిక  వాళ్ళను 
ఓడించటం కషటిమౌత్ుంద్.  

క్బట్టి  వెంటనే  శత్ురి  భయంకర్లంగాను, 

మిత్ురిలకు  స్ంతోషం  కల్గేటటులిగాను 
యుదాధినకి  బయలుదేర్లదాం.  పనన 
ఎపుపడైనా  స్మయం  అయిపోకముందే 
చేయటం  స్రెనై  పన.  "ఆలస్యాం  అమృత్ం 
విషం"  అన  చెబుతార్లు  కదా,  పెదదలు?!" 

అననద్. 

గరిదద   పల్కిన  ఆ  మాటలకు  నెమల్  రాజ్ 
స్ంతోష్ంచి,  సైనకదళాలను  ముందుకు 
నడుపమన  త్న  స్నానులకు  ఆజ్ఞునచిచి, 

దాడికి  బయలుదేరింద్.  అటుపైెన  ఆ  సనైయాం 
ఇక  ఎకకడా  ఆగకుండా  పరియాణించి, 

త్వర్లల్నే  హంస్రాజ్యానకి  ఆవలనునన 
కొండను  చేర్లుకొన,  అకకడ  విడిద్  ఏరాపటలిల్ 
మునగాయి. 

ఇక అకకడ, హంస్రాజ్ హిర్లణయా గర్లుభుడు 
కొలువెై ఉండగా, అంత్కు ముందు చిత్రవర్లుణుడి 
దగగారికి వెళ్ళ వచిచిన కొంగ-ద్ర్లఘముఖుడు వచిచి 
నలబడాడాడు.   పర్లుగున  వచిచినందువలలి 
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ఆయాస్ంతో  కొరిద్ద  స్పు  నలబడి  అటుపైెన 
పరిభువుకు  నమస్కరించి,  ఆయన 
అనుమతితో దగగారికి వెళ్ళ నలుచినానడు.  ఏద్ 
చెపపదలచినవాడు  క్సాత  కొంచెం  స్ంకోచించి, 

అకకడ  నలుచినన  వార్లందరినీ  చూస్స్రికి, 

అత్న  మనసరిగిన  మేఘవర్లుణుడు,  ఇత్ర్లులు 
అవత్ల్కి పోయార్లు.  

అపుపడు ద్ర్లఘముఖుడు పరిభువుకు మరింత్ 
దగగార్లగా  జ్రిగి,  గొంత్ు  త్గిగాంచి,  మలలిగా 
అనానడు- "మహారాజ్!  చిత్రవర్లుణుడి  స్భల్న 
స్ంగత్ులు  చెబుతాను-  సావధానంగా 
వినండి.  'యుదధిమే  నశచియం'  అన 

బయలుదేరిన చిత్రవర్లుణుడు త్న సైనయాంతోపాటు 
మలయపర్లవతానకి ఆవల విడిద్ చేసి ఉనానడు. 

ఇక  నుండీ  పరితికణం  ఏమార్లక  కోటను 
క్పాడుకోవలసి ఉననద్.  

మర్కక  ముఖయావిషయం  మనవి  చేసాతను. 

గత్ంల్  ఆ  రాజ్  చేత్  అవమానంపబడిన 
పావుర్లం  ఒకదానతో  స్నహం  చేసి,  ఆ  రాజ్ 
అనుస్రించే  వ్యాహానన  మొతాతనీనఆకళ్ంపు 
చేస్ుకునానను.  చెపేత   నముమతారో  నమమరో 
క్న,  చిత్రవర్లుణుడు  పంపించిన  గూఢచ్రి 
ఒకడవరోమన  కొలువుల్  చేరి  ఉనానడన 
తెల్యవచిచింద్.   అయిత  నాకు  ఎకుకవ 
స్మాచ్ర్లం  స్కరించేందుకు  అవక్శం 
లేకపోయింద్-  ఆ  చ్ర్లుడలా  ఉంటాడో 
తెల్యరాలేదు.  

మాటల  స్ందర్లభుంల్  మర్క  స్ంగతి  కూడా 
తెల్యవచిచింద్-  ఆ  రాజ్యాపు  మంతిరి 
స్ూచనలను   రాజ్  చిత్రవర్లుణుడు 
పట్టించుకోలేదట-  అందువలలి  అత్న  మనస్ు 
నొచుచికుననదట-  అలుకపూన  ఉనానడట. 

ఇద్  కూడా  మన  ఆశయం  నెర్లవేరేందుకు 
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కొంత్  అనుకూలంగానే  ఉననదన  తోస్ుతననద్. 

ఈ  స్ంగత్ులల్  పరిభువులవారికి  ఏద్ 
ముఖయామనపిస్త  దానన  స్వకరించగలర్లు. 

మొనన రాతిరి చీకట్పడుత్ుననదనగా చిత్రవర్లుణుడి 
అనుచర్లులు  కొందర్లు  నాకు  ఎదుర్లుపడాడార్లు. 

పూర్లవ  పరిచయం   కొద్ద  వాళ్ుళ  ననున  గుర్లుత 
పట్టినటులినానర్లు-  నా  మాటతీర్లును,  ముకుక 
ముఖానన   చూసి-  "ఇత్ను  ఆనాట్ 
ద్ర్లఘముఖుడే  క్వచుచి"  అన  అనుమానంతో 
త్బ్బిబబియి,  త్డబడిపోయి,  దగగారికి 
రాబోయార్లు.   వాళ్ళ  వాలకం    చూసి  నా 
వెంటురికలు  నకక  బొడుచుకునానయి. 

ఆలస్యాం  చేస్త  పన  చెడుత్ుందన  గబగబా  లేచి 
వచేచిశ్ను.   ఆ  నా  త్డబాటున  చూసి 
నాతోబాటు  ఉనన  పక్షులనీన  కలవర్లపడి, 

"ఏమైంద్,  ఏమైంద్?"  అన  అడగటం 
మొదలుపెటాటియి.   నేను  వాట్తో- 

"ఏమీలేదు-  ఏమీ  లేదు-  ఇపుపడే  వచేచిసాతను" 

అన తల్కగా  మాటాలిడి కొననట్న, మోస్పుచిచి 
కొననట్న-  ఇకకడికి  పర్లుగెతిత  వచ్చిను.  మన 
ధవళాంగుడు  ఇంక్  అకకడే  ఉనానడు"  అన 

త్ను  విననద్,  చూసింద్  పూరితగా  వివరించి 
ఊర్లుకునానడు.  

ఇద్  వినన  మంతిరి  కళ్ుళ  మూస్ుకొన  కొద్ద  స్పు 
ఆల్చిస్ూత  ఊర్లుకునానడు.   తెల్వెైనవాడు 
క్బట్టి,  శత్ురివు  పధక్నన  ఊహించి,  రాజ్తో 
"పరిభూ!  వినానరా?!  ఇకకడ  మనల్న 
మోస్గించి  స్నహిత్ుడిగా  నట్స్ూత  ఉనన 
వాడవరో   ఉనానర్లన  మన  ద్ర్లఘముఖుడి 
మాటలనుండి  తెలుస్ుతననద్.   ఒక  విధంగా 
చూస్త  ఆ  గూఢచ్రి  నీలవర్లుణుడే  క్వచుచిను. 

ఆక్ర్లం  చేత్  త్పప  మరేవిధంగాను 
గౌర్లవించటానకి  పనకిరాదు,  ఆ  క్కి.   అద్ 
ఇకకడికి  రావటం  వెనుక  చ్లా  కథ  ఉండి 
ఉంటుంద్.   ద్నన  మనం  ఇపుపడు 
పట్టించుకోలేదంటే,  శరీర్లంల్  నలవ 
ఉంచుకొనన  విషం  మాద్రి,  ఇద్  మన 
పారిణాలమీద్కి తెస్ుతంద్.  వేరే ఆల్చన మాన, 

నా  మాటను  ఆలకించండి-  ఇత్ర్లులను 
చెడగొటటిటంకోస్ం  దురామర్లుగాలైెన  వాళ్ుళ  పలు 
పోకడలు పోతార్లు.  వాళ్లికు ఎలలిపుపడూ త్మ 
పన  ధాయాస్  త్పప  వేరేద్  ఏద్  ఉండదు.   గొపప 
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మాయగాళ్ుళ  వీళ్ుళ.   వాళ్లిన  నమామమంటే 
కీడు త్పపదు.  ఈ క్కి ఒట్టి గయాయాళ్ద్- ద్న 
మాటలు నజ్మనుకోకండి.  ఖచిచిత్ంగా ఇద్ 
సింహళ్ద్వపం  నుండి  వచిచినద్  క్దు. 

నపుపను ఒడిల్మూట  కటుటికుననటులి,  ఇత్నన 
దగగార్ల  పెటుటికునేదందుకు?   సావర్లథం  కోస్ం 
శత్ురివు  ముచచిటగా,  ఇషటిం  అయయాటులి 
మాటాలిడి,  మంచి చేస్ుకొన నమిమంచి,  చివరికి 
మోస్ం  చేసి  చంపేసాతడు.   అటాలింట్వాడితో 
సావాసానకి  ఒపుపకోవటం  అననద్,  నేర్లుగా  ఆ 
యముడితో  పొత్ుత  పెటుటికోవటమే  త్పప 

వేర్లుక్దు.   దురామర్లుగాడైన  శత్ురివు  ఆవు 
ముఖం  పెటుటికునన  పుల్లాగా  అననంటా సాధు 
పుంగవుడి  మాద్రి  పరివరితస్ుతంటాడు. 

అలాంట్వాడితో  సావాసానన  వదలకపోత 
మంచివాడికి  ఇక  మనుగడ  అననదే  లేదు. 

'చిర్లంజీవి'  అనే  క్కిన  నమిమ   చచిచిపోయిన 
గుడలిగూబల కథ వినలేదా? 

పరిభువులవారికి  ఆ  కథ  చెబుతాను  వినండి" 

అంటూ క్కి గుడలి గూబల కథ చెపపసాగింద్- 

(ఆకథ మళీళ చెపుపకుందాం..) 
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జ్ వ ర్ల ం  వ స్ త ఏ ం  చే యా ల్?
'మూఢనమమక్లతోఆరోగయాం పాడుచేస్ుకోకూడదు' అంటంద్ కలపన. ఎందుకో చదవండి..

ర్లచన: A. కలపన, 5 వత్ర్లగతి, p.s త్రాలపల్లి, హనమకొండ, వర్లంగల్ జిలాలి.

అనగనగా     ఒక    ఊర్లు  ఉండేద్.  ఆ  ఊర్లు 
పటటిణానకి  చ్లా  దూర్లంగా    ఉండేద్.  ఆ 
ఊళ్ళ ఉండే రాములు, స్తాలు  ఆలుమగలు. 

వాళ్ళకు    లేకలేక  ఒక   ఆడపిలలి    పుట్టింద్. 

అయిత   ఎందుకో  తెలీదు-  ఆ  పాప  ఎపుపడూ 
జ్బుబి   పడుత్ూ   ఉండేద్.  బ్డడా   ఆరోగయాం 
గురించి  రాముల్కి, స్తాల్కి  చ్లా  ద్గులుగా 

ఉండేద్.  పాప ఆరోగయాం కోస్ం వాళ్ుళ  ఎందరో 
దేవత్లకు  మొక్కర్లు.  ఎందరో   సావములను 
దరిశించుకునానర్లు.  కోళ్ళను,  మేకలను 
మొకుకలుగా    స్మరిపంచుకునానర్లు. 

అయినా    పరియోజ్నం  లేదు.  పాప  ఆరోగయాం 
అంత్ంత్ మాత్రంగానే ఉండేద్. 

ఒకసారి పాపకు చ్లా జ్వర్లం వచిచింద్. 'కోడిన 
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ఇచుచికుంటాను  త్లీలి,  పాపన  బాగు  చెయియా' 
అన  పొర్లుగూరి  దేవత్కు  మొకుకకుననద్ 
స్తాలు.  ఆ  మొకుకను   తీర్లుచికునేందుకు 
గాను   ఆలుమగలు  ఇదదర్లూ  వెళ్ళ   కోడిన  బల్ 
ఇచిచి  వచ్చిర్లు  కూడాను.  ఆ   కూర్లను 
జ్వర్లంతో   ఉననపాపకు   తినపించ్ర్లు.  దాంతో 
వాయాధి  మరింత్  ముద్రింద్. 

అటాలి  ఎందుకైంద్   దేవత్నే    అడగాలనానర్లు 
అందర్లూ. 'స్రే అడుగుదాం' అన వాళ్ళదదర్లూ 
పకక  ఊర్లు    పారిజ్త్ం  దగగారికి   వెళాళర్లు. 

వీళ్ళన  చూడగానే  పారిజ్త్ం  అంతెత్ుతన  లేచి 
"ఏమిరా,  మీ   పాపకి    భూత్ం   పట్టింద్. 

నాలుగు   కోళ్ుళ  ఇచుచికోండి.  గొరెరిను 
కోయండి"  అననద్.  ఇంకేముంద్,  వీళ్ుళ 
అపుపలు  చేసి  మరీ   గొరెరిను   కోసార్లు. 

మొకుకలనీన    అపప  జెపిప   పరిసాదానన  బ్డడాకి 
కమమగా   తినపించ్ర్లు.  దాంతో  పాప మరింత్ 
లేవలేన   సిథతికి  చేర్లుకుననద్.  అనారోగాయానకి 
విపరీత్  ఆహార్లం  కూడా  తోడవవటంతో 
ఆరోగయాం   మరింత్   క్షీణించటం  మొదలు 
పెట్టింద్. 

ఆ  స్మయంల్   ఊరికి  వచ్చిడు   స్మేష. 

స్మేష  పటనంల్  చదువుత్ునానడు. పాపను 
చూడగానే  అత్ను  "అయోయా!  ఇదేంట్, 

పాపను  డాకటిర్లుకు  చూపించండి  వెంటనే. 

నాలుగు  మందులు  పడాడాయంటే 
బాగెైపోత్ుంద్. ఊరికే ఎందుకు, ఇటాలి పారిణం 
మీద్కి తెసాతర్లు?" అనానడు. 

అపపట్కే అందరి చుటూటి తిరిగి వేసారి పోయిన 
రాములు-స్తాలు   మర్లునాడే   బ్డడాను 
తీస్ుకున   డాకటిర్లు  దగగార్లకు  వెళాళర్లు. డాకటిర్లు 
పాపను  పరిశ్ల్ంచి  పాపకు అర్లుగుదల స్రిగా 
లేదన,  జ్వర్లంతోబాటు   పోషక్హార్ల  ల్పం 
ఉందన   చెపాపడు.  బ్డడాకు  త్వర్లగా  అరిగే 
తల్కైన  ఆహార్లం  ఇవావలన, 

పండులి,కూర్లగాయలు  తినపించ్లన 
చెపాపడు.  బజ్రోలి  దొరికే  కురపురేలు,  నూనె 
పదారాధిలు  పెటటికూడదనానడు.  జ్వర్లం 
త్గేగాందుకు మందులు కూడా ఇచ్చిడు. 

నాలుగు  రోజ్లయయాస్రికి  బ్డడా  ఆరోగయాం 
కుదుర్లుకుననద్.  అటుపైెన  వాళ్ుళ 
డాకటిర్లుగార్లు   చెపిపనటులిగానే  పాపకు    పండులి, 
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కూర్లగాయలు,  పాలు   ఇవవటం  మొదలు 
పెటాటిర్లు.  చూస్ూతండగానే  పిలలి  బలంగా 
త్యారెైంద్. 

ఇపుపడు  ఆ  పాపకు  ఐదు  స్ంవత్సిరాలు. 

ఆరోగయా  స్మస్యాలేవీ  లేవు.  పాప   చకకగా 

చదువుత్ుంద్. స్ంతోషంగా ఉంటుంద్. 

పిలలిలు  బలంగా  ఎద్గేందుకు   స్రెైన  ఆహార్లం 
అవస్ర్లం.  మూఢనమమక్లతో  ఆరోగాయానన 
పాడు చేస్ుకోకూడదు.

13

కోకిలమమ చేసికొనన పుణయాంబేమి?

క్కి చేస్ుకొనన ఖర్లమమేమి?

మధుర్ల భాషణమున మరాయాద పారిపితంచు
లల్త్ స్ుగుణజ్ల! తెలుగుబాల!

క్కి ఏం త్పుప చేసిందన దానక్ అపనందలు?, 

కోకిల ఏం  పుణయాం చేస్ుకుననదన, దానక్ 
మపుపకోలులు? చకకట్ మాటతీర్లు వలలినే  
మరాయాద  లభిస్ుతంటుంద్.

ముందు వెనుక గనుము, తొందర్ల పడకుము
ఆపదలకు మౌఢయామాస్పదంబు
అర్లసి చేయువాన వరియించు స్ంపదల్
లల్త్ స్ుగుణజ్ల! తెలుగుబాల!

ఇనుడు వెలుగునచుచి; ఘనుడు వర్లషమునచుచి
గాల్ వీచు; చెటులి పూలు పూచు
సాధుపుంగవులకు స్హజ్లకణమిద్
లల్త్ స్ుగుణజ్ల! తెలుగుబాల!

స్ూర్లుయాడు వెలుత్ుర్లును ఇస్ూత ఉంటాడు; 

మేఘుడు వరాషనన కురిపిస్ూత ఉంటాడు; గాల్ 
వీస్ూత ఉంటుంద్; చెటులి పూలు పూస్ూత 
ఉంటాయి. మంచివాళ్ళకు ఇటాలి  'ఇస్ూత 
ఉండటం' అనేద్ స్హజ్ లకణం.

ముందు వెనకలు ఆల్చించు. తొందర్ల పడకు.  

మూర్లఖుత్వం  అనన ఆపదలకూ మూలం.  ఏ 
పనయినా అర్లథం చేస్ుకొన చేస్ూతండు.

నేర్లుచికో!
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ద యా యా ల  భ య ం  
"మనం ధైర్లయాంగా  ఉంటే  స్రి-  మనల్న  ఎవవర్లూ  ఏమీ  చెయయాలేర్లు"  అన  రాస్ుతనానడు శ్రిధర.  త్ను  
చిర్లునామా స్రిగా   రాయలేదు , ఏ బడో, ఏమో  మరి?! 

ర్లచన:ట్.శ్రిధర, తొమిమదవ త్ర్లగతి,  పరితితపాడు, గుంటూర్లుజిలాలి. 

అనగనగా    ఒక    ఊరిల్    ఇదదర్లు  పారిణ 
స్నహిత్ులు    ఉండేవాళ్ుళ.  వాళ్ళ   పేర్లులి 
స్ుభాష,  ద్వజేందర.  పరితిరోజూ    సాయంత్రం 
వాళ్ళదదర్లూ    వాళ్ళ    స్నహిత్ులతో    కిరికట 
ఆడుకునేందుకు పోయవాళ్ుళ. ఆ ఆట స్థలం 
అడవిన  ఆనుకొన  ఉండేద్.   ఆ  అడవిల్ 

దయాయాలు  ఉంటాయన  అందరికీ 
అనుమానం.  "ఎందుకురా,  పిలలిలూ? 

అకకడికందుకు  వెళాతర్లు?"  అన  అడిగేవాళ్ుళ 
చ్లామంద్. అయినా పిలలిలకు ఆ స్థలం అంటే 
చ్లా  ఇషటింగా  ఉండేద్.  కిరికట 
ఆడుకునేందుకు  అద్  అంత్  అనువుగా 
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ఉండేద్ మరి. 

ఒకసారి  పిలలిలందర్లూ    అకకడ     కిరికట 
ఆడుత్ూ  ఉననపుపడు, స్ుభాష   బంతిన ఎంత్ 
గట్టిగా   కొటాటిడంటే  -ఆ  బంతి  ఎగిగారి-  నేర్లుగా 
అడవిల్నే  పడింద్!   అడవిల్కి  వెళ్ళటం 
ఎవవరికీ  ఇషటింలేదు!  దాంతో  "నువేవ   కద, 

బంతిన   కొట్టింద్? అందుకన   బంతిన  నువేవ 
తవాల్" అన పటుటిపటాటిర్లు మిగిల్న పిలలిలు.   

స్ుభాషకి   మామూలుగానే  దయాయాలంటే 
భయం.  ఇపుపడేమో  సాయంత్రం 
అయిపోయింద్-  చీకట్  పడబోత్ుననద్.  ఈ 
స్మయంల్  అడవిల్కి  వెళ్ళ  బంతిన 
వెత్ుకుకరావాలంటే   ఎలాగ?  వాడు 
కొంచెంస్పు త్టపటాయించ్క,  స్నహిత్ుడు 
ద్వజేందరవెైపు  చూస్ూత   "స్రేలేరా,  తెదాదం. 

నాకు   తోడుగా  నువ్వ  వసాతవా,  మరి?" 

అనానడు.  "స్రేలేరా,  నేను  వసాతనులే!"  అన 
స్ుభాషకి   తోడుగా వచ్చిడు ద్వజేందర.  
వీళ్ుళ   స్గం    దూర్లం   వెళాళక, ఒక   మరిరి   చెటుటి 
దగగార్ల   కనబడింద్  బంతి.  బంతిన  చూడగానే 
వాళ్లి   పారిణం  లేచివచిచినటలియింద్.  స్ుభాష 

ముందుకళ్ళ  బంతి  వెైపుకు  చెయియా  చ్చ్డో 
లేద్,  విపరీత్మైన  గాల్    వీచింద్. 

కొద్దదూర్లంల్నే   గాల్  స్ుడి  తిరిగింద్ 
కూడాను. పిలలిల్దదరికీ చ్లా  భయం  వేసింద్. 

అంత్ల్నే  ద్వజేందర  ముందుకు  దూకి, 

బంతిన   చేత్ుల్కి   తీస్ుకొనానడు.  ఇదదర్లూ 
వెనకిక  తిరిగి  చూడకుండా  పర్లుగు  మొదలు 
పెటాటిర్లు. 

వాళ్ుళ  ఇంకొనన  అడుగులు  వేస్త  చ్లు- 

అడవిన  దాటేసాతర్లు.  అంత్ల్నే  వాళ్ళకు 
రెండు   పిలలి  దయాయాలు    ఎదుర్లుపడాడాయి. 

రెండూ  తెలలిట్  అంగీలు  వేస్ుకొన,  ఇకిల్స్ూత 
దారికి  అడడాంగా  నలబడి  ఉనానయి!  వాట్ 
నీడలు  పొడుగాగా  దారి  వెంబట్  పర్లచుకొన 
ఉనానయి.  రెండూ  "ఊ..  ఊ.." 

అంటునానయి. 

దయాయాలను    చూడగానే     స్ుభాషకి   కళ్ుళ 
తిరిగినటలియింద్. వాడు త్టాలున కిరింద  పడి 
మూర్లఛపోయాడు.  ద్వజేందర  మటుకు 
ధైర్లయాంగా నలబడి చూశ్డు  దయాయాలన. అవి 
ఇకిల్స్ూత  ఉనానయి,  క్నీ   వాట్  పెదవులు 
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కదలటం  లేదు..  వాట్  గొంత్ులు  కూడా 
ఎకకడో  పరిచయం  ఉననటులిగానే 
అనపిస్ుతనానయి. అంత్ల్ మళీళ గాల్ వీచింద్. 

గాల్కి  దయయాం  వేస్ుకునన  తెలలి  అంగీ  కొంచెం 
కద్ల్ంద్.  ఒకక  అర్లథనముషం  పాటు  దాన 
వెనక  ఉనన   గీత్ల  చొక్క   బయట-పడింద్. 

ద్వజేందర మదడు చుర్లుకుగా పన చేసింద్..ఇవి 
దయాయాలు క్వు- వీడు-..   స్తీష గాడు! 

వెంటనే  ద్వజేందర   "ఒరేయ!  స్తీష!  మాస్ుక 
వేస్ుకుంటే   నువువ  దయయాం  అయిపోతావ-

నుకునానవురా?  పిచిచి  పిచిచి  వేషాలు  మాను. 

స్ుభాషగాడికి  అస్లే  భయం  ఎకుకవ"  అన 
అరిచ్డు. 

అద్  వినగానే  స్తీష,  వాడితోబాటు  దయయాం 
వేషం వేస్ుకొన ఉనన  చందర ఇదదర్లూ  మాస్ుకలు 
తీస్సి   నవావర్లు.  అంత్ల్నే  కిరింద  పడి  ఉనన 
స్ుభాషన చూసి వాళ్ళ నోళ్ుళ మూత్పడాడాయి . 

"ఒరేయ!  పాపం  వీడు  నజ్ంగానే  చ్లా 
భయపడడాటులినానడురా!" అన ఇదదర్లూ ఏడుపు 
ముఖం పెటాటిర్లు. 

"ఏం  క్లేదులే,  కొంచెం  నీళ్ుళ  తెచిచి  వీడి 
ముఖం మీద చలలిండి. ముందు ఆ మాస్ుకలు 
తీసి  దాచి  పెటటిండి,  మళీళ  బెదుర్లుకుంటాడు 
వీడు" అనానడు ద్వజేందర. 
ముఖంమీద  నీళ్ుళ  పడగానే    లేచి 
కూర్లుచినానడు   స్ుభాష-  "దయాయాలు  ననున 
ఎత్ుతకళాళయా?" అంటూ. 

"దయాయాలు  క్దు,  గియాయాలు  క్దు-  అవి 
వీళ్ళదదరే!  అయినా  నువువ   ఊరికే  అటాలి 
బెదుర్లుకోకూడదు.  పరిమాదాలు  ఎదురెైన-

పుపడు  ధైర్లయాంగా  నలబడాల్గాన  ఇటాలి 
మూర్లఛపోత  ఎలారా?"  స్నహిత్ుడు 
స్ుననత్ంగా  మందల్స్ుతంటే   సిగుగాగా  నవావడు 
స్ుభాష. 
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దే వు డి చి చి న  కొ డు కు  
బాగా పేర్ంద్న ఆంగలి కథల కోవకు చెంద్నద్ ఈ కథ.చకకన ఈ కథన మీర్లూ చదవండి. ఎలా ఉంద్ చెపపండి.. 

కథనం:  మానస్, 10 వత్ర్లగతి, zpps త్రాలపల్లి, హనమకొండ , వర్లంగల్ జిలాలి. 

తిమామపుర్లంల్   గోపననకు  పొలం వుంద్. క్నీ 
వర్లుస్గా  మూడేళ్ుళ  స్రిగా  వరాషలు  కురియక 
పంటలు   పండలేదు.  ఆ  కర్లువుల్నే 
త్ల్లిదండురిలు  ఇదదర్లూ   జ్బుబిలతో 
చనపోవటంతో  గోపనన  ఒంటరివాడై 
పోయాడు. ఉనన ఊళ్ళ  బరత్కటం  కషటిమైంద్. 

రాజ్ధాన- విజ్యనగరానకి  వెళాళడు, ఏదైనా 
పన  దొరికిత   చేస్ుకుందామన.   పొటటి   చేతోత 
పటుటికున   నగరానకి  రానెైత  వచ్చిడుగానీ 

అత్నకి   ఏ  పనీ   దొర్లకడం   లేదు.  నగరానకి 
కొత్త.  తెల్సిన   వాళ్ళవర్లూ   లేర్లు. 

'తెల్సినవాళ్ుళ ఎవరెైనా  పరిచయం  చేస్త  త్పప 
పనల్    పెటుటికోలేం'  అన   వాయాపార్లస్ుతలు 
నర్మహమాటంగా   చెపాపర్లు.  గుడిల్   పెటేటి 
పరిసాదాలు,  అననదానాలతో   కడుపు 
నంపుకుంటునానడు గోపనన. 
ఆరోజ్న  అత్నకి  తినడానకి  ఏమీ  దొర్లకలేదు. 

"ఇక   లాభం  లేదు.  మంచిగా 
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బరత్ుకుదామంటే   ఎవవర్లూ   పన  ఇవవడం 
లేదు.  దొంగత్నం   చేసైనా   బత్క్ల్" 

అనుకునానడు  .  ఊరి   చివర్లన   ఒక   ఇంటలి 
ముస్లమమ   ఒంటరిగా   ఉండటం 
గమనంచ్డు.  చీకట్   పడే  వర్లకూ 
వేచిఉనానడు. వీధంతా  స్దుదమణిగాక  త్లుపు 
త్టాటిడు. 

ముస్లమమ   త్లుపు   తెర్లవగానే    "చంపుతా! 

మరాయాదగా  నగలు, నగదు ఇవువ!" అన కతితతో 
బెద్రిదాదమనునుకునానడు. 

అంత్ల్నే   త్లుపు  తీసింద్-  ఆ  ఇంటలి   ఉండే 
శ్ంత్మమ.  త్లుపు తీస్ తీయగానే   గోపననను 
చూసి   నవివంద్. "రా   నాయనా!  నీ   కోస్మే 
ఎదుర్లు చూస్ుతనానను" అననద్. 

గోపనన  ఆశచిర్లయాపోయాడు. "నేను  వస్ుతననటులి 
నీకు  ఎటాలి  తెలుస్ు?" అన అడిగాడు. 

"ఇవాళ్ళ  మా  ఆయన  చనపోయిన   రోజ్. 

ఇంట్కి   ఎవర్చిచినా   భోజ్నం   పెటాటిలన 
ఆచ్ర్లం  పెటుటికునానను.  ఈ   వీధిల్   అంతా 
ధనవంత్ులు. 'ఇవాళ్ళ  ఇంత్వర్లకూ   ఎవర్లూ 
రాలేదు.  చీకట్  పడిపోత్ుననదే' 

అనుకునానను.  అంత్ల్నే  నువువ   వచిచి 
త్లుపు త్టాటివు.  మా ఆయనే  ననున ఇకకడికి 
పంపి  ఉంటాడు.  మా  కొడుకంత్  వయస్ు 
నీద్.  రా,  క్ళ్ుళ  కడుకోక.  ముందు  క్స్తంత్ 
అననం తిందువు" అననద్. 

గోపనన   త్ను   వచిచిన   పన   మరిచిపోయాడు. 

క్ళ్ుళ  కడుకొకన  వచిచి  కూర్లుచినానడు. 

శ్ంత్మమ   అత్నకి  కడుపు  నండా  భోజ్నం 
పెట్టింద్. 

ఆమ  గురించిన   వివరాలు  అడిగాడు  గోపనన. 
శ్ంత్మమ   భర్లత,  కొడుకు  కూడా   యుదధింల్ 
చనపోయార్లు. త్ను  ఒంటరిగా  జీవిస్ుతననద్. 

ఉపుప  తినన   ఇంట్కి   ద్రిహం   చెయయాకూడదన 
నర్లణుయించుకునన   గోపనన భోజ్నం చెయయాగానే 
వెళ్లిపోయందుకు    సిదధి  పడాడాడు.  క్నీ 
శ్ంత్మమ    స్స్మిరా  పోనవవలేదు.  "ఇంత్ 
రాతిరి   ఎకకడికి   వెళాతవు?  ఇవాల్టికి  ఇకకడే 
పడుకున  ఉదయం  వెళ్ుదవులే" అననద్. 

గోపనన   నదరపోత్ుండగా   త్లుపు  చపుపడైంద్. 

రాజ్భటులు   వచ్చిర్లు.  శ్ంత్మమ    త్లుపు 
తీసి  మాటాలిడింద్-  "అమామ!  నగర్లంల్కి 

18



కొత్తపల్లి  కథల పుస్తకం-58

దొంగలు  పరివేశించ్ర్లన  స్మాచ్ర్లం  వచిచింద్. 

జ్గరిత్తగా  ఉండు"  అంటునానర్లు  వాళ్ుళ. 
ఇంటలి   పడుకున   వునన   గోపననను   చూసి 
"ఎవర్లు, ఇత్ను?" అన  అడిగార్లు. 

"పరాయివాడు  క్దు,  వీడు   నా  కొడుకే" 

చెపిపంద్  శ్ంత్మమ. 
రాజ్భటులు జ్గరిత్తలు  చెపిప  వెళ్ళపోయార్లు. 

గోపననకు ఏడుపు వచేచిసింద్. శ్ంత్మమ  క్ళ్ళ 
మీద పడి  ఏడుస్ూత   'నేను  దొంగత్నం  కోస్మే 
వచ్చినమామ' అన నజ్ం చెపేపశ్డు. 

శ్ంత్మమ   నవివంద్.  "పరావలేదులే  బాబూ. 

పరిసిథత్ుల   పరిభావం   వలలి  మంచి  మనషే   అలా 
దొంగలా    పరివరితసాతడు.  ఇందుల్   నీ   త్పేపం 
లేదులే" అన ఓదారిచింద్. 

"అమామ! నీకు  ఎవర్లూ  లేర్లు; నేను  ద్కుకలేన 
వాడిన.  నువువ   స్రేనంటే   నీ   దగగారే   పన 
పాటలు   చేస్ుకుంటూ   నజ్యితీగా 
బరత్ుకుతా" వేడుకునానడు గోపనన. 
"అంత్కంటేనా!  ననున   దేవుడిచిచిన   కొడుకు 
అనుకుంటాను, నా  దగగారే  వుండిపో" అననద్ 
శ్ంత్మమ.
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దొ రి కి పో యి న  పి ల్ లి! 
ర్లచన:త్ులసి, పదవ త్ర్లగతి, నందన  గారిమీణ  పాఠశ్ల, చేత్న, చౌడవర్లం, గుంటూర్లుజిలాలి. 

అనగనగా    ఒక   చకకన    అడవి.  ఆ  అడవిల్ 
జ్ంత్ువులనీన   కల్సి  స్ంతోషంగా  జీవిస్ూత 
ఉండేవి.  వేట్  పన  అవి  చేస్ుకుంటూ,  వేట్కి 
క్వలసిన  ఆహారానన  అవి  స్ంపాద్ంచు-

కుంటూ  స్ుఖంగా   జీవిస్ుతండేవి. 

అదే    అడవిల్  నవసిస్ూతండేద్    ఒక   పిల్లి. 
దానద్    చ్లా    సావర్లథబుద్ధి.  కషటిపడకుండానే 
స్ుఖం  రావాలనుకునే   స్వభావం    దానద్. 

ఒకరోజ్న  దానకి   ఓ   'భోజ్నశ్ల'  కటాటిలనే 

ఆల్చన     కల్గింద్.  అయిత  భోజ్నశ్లను 
కటేటిందుకు   అవస్ర్లమైన  డబుబి  లేదు,  దాన 
దగగార్ల. 

ఆ   అడవిల్నే  నవసించేవి  నాలుగు 
స్నహిత్ులు- రామ  చిలక, గోరింక, పావుర్లం, 

కోయిల.  వాట్    స్వభావం  పిల్లి  స్వభావానకి 
పూరితగా  వయాతిరేకం.  నసావర్లథజీవులు  అవి. 

వాట్కి   దాన  గుణం    ఉంద్.  త్మ  స్హాయం 
వలలి   ఎవరెైనా   జీవిత్ంల్   ఎదుగుతార్లు 
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అనుకుంటే   అవి   ఎంత్   డబుబి   ఇవవడానకైనా, 

చివరికి    పారిణాలను    సైత్ం    ఇవవడానకి 
సిదధిపడేవి. 

పిల్లికి   ఈ   నాలుగు    పక్షుల  గుణం ఎలాంట్ద్ 
తెలుస్ు.  వాళ్ళ  మంచిత్నానన   త్న  సావర్లథం 
కోస్ం   ఉపయోగించుకోవాలనుకుననదద్. 

నాలుగింట్ద గగారా వేర్లు వేర్లుగా అపుపలు  చేసి, 

వేర్లు వేర్లు గడువులు తీస్ుకుననద్.  

అటాలి  నలుగురి సొముమతోటీ  పిల్లి   ఓ   చకకట్  
భోజ్నశ్ల   నరిమంచుకుననద్. అయిత   దానకి 
ఆ డబుబిను   తిరిగి   ఇచేచి ఉదేదశం  ఏ  మాత్రం 
ఇషటిం     లేదు!  అందుకన  అద్   ఒక  పనానగం 
పననంద్.  అదే  అడవిల్   నవసించే   గరిదద   వదదకు  
వెళ్ళ, ఈ నలుగుర్లు మిత్ురిలను గురించి చ్లా 
చెడుగా  చెపిపంద్.  అడవిల్  అందరినీ  అవి 
పీడిస్ుతనానయనీ,  'అవి  ఎపుపడు  పోతాయా' 

అన అందర్లూ ఎదుర్లు చూస్ుతనానర్లనీ చెపిపంద్. 

అందరి మేలూ కోరి, త్ను  కొంత్క్లం పాటు 
గరిదదకు    క్వలసిన     ఆహారానన,  వస్తిన 
కల్పసాతనన  ; గరిదద   ఎలాగో ఒకలాగా ఆ నాలుగు 
పక్షులను    చంపెయాయాలన,  అందుకుగాను 

త్ను కొంత్   డబుబి   కూడా   ఇసాతననీ చెపిప, ఆ 
గరిదదను    త్నతో   పాటు   ఇంట్ల్నే 
ఉంచుకుననద్ పిల్లి. 
ఇలా    కొంత్  క్లం    గడిచింద్.  ఒకసారి   ఈ 
నలుగుర్లు  స్నహిత్ులు  కల్సి  అవీ  ఇవీ 
ముచచిట్ంచుకుంటుంటే  పిల్లి  పరిసాతవన 
వచిచింద్.  ఆ  పక్షులకు  ఎందుకో    పిల్లిపైె 
అనుమానం    కల్గింద్. 'ఓసారి  చూసొదాదం' 

అన   బయలుదేరాయవి. దారిల్   కనపించిన 
పరితి    జ్ంత్ువ్  వాట్కి  పిల్లిన    గురించి 
చెడుగానే  చెబుత్ునానయి-  "పిల్లిద్ 
సావర్లథబుద్ధి.  ఈ  మధయా    అద్    ఒక    గరిదదను 
కూడా   త్న   ఇంట్ల్నే   పెంచుతోంద్". 

తెల్విగల   ఆ   పక్షులు   పిల్లిలేన    స్మయం 
చూసి   ఇంట్  ముందుకు  వెళాళయి. 

దూర్లంగానే  నలబడి   గరిదదతో  స్నహపూర్లవకంగా 
మాటాలిడాయి-  "గరిదద  నేస్తమా!  నువువ   కూరిర్ల 
జ్తికి   చెంద్న   దానవే క్వొచుచి. క్నీ   నీకూ 
మనస్ుంద్   కదా?  ఈ   పిల్లి  చెడడాద్  అన  నీకు 
తెలీదా?  మేము  ఎవవరికీ  ఏ  అపక్ర్లమూ 
త్లపెటటిలేదే? అటాలింట్ మమమల్న   చంపడానకే 

21



కొత్తపల్లి  కథల పుస్తకం-58

పిల్లి   దగగార్ల    ఉంటునానవు  నువువ.  ఇద్ 
నాయాయమా?" అన అడిగాయి. 

గరిదదకి  ఆ  స్రికి  పిల్లి  గురించి  తెల్సిపోయింద్. 

నలుగుర్లు  స్నహిత్ులూ   త్నను  పలకరించిన 
విధానం చూసి దానకి కళ్ళల్ నీళ్ుళ తిరిగాయి. 

"ననున    కమించండి.  నాకు   ఇషటిం    లేక 
పోయినా   ఈ పనకి   ఒపుపకునానను. క్సింత్ 
డబుబి   కోస్ం ఆశపడాడాను. ఇపుపడు   నేను  ఏం 
చేయాల్  మీరే  చెపపండి" అననదద్. 

"మనందర్లం    కలసి    పిల్లి  బుద్ధిన    మారాచిల్. 

త్గిన   గుణ పాఠం   చెపిప, దానన   మంచి   దారికి 
తీస్ుకొన    రావాల్.  సాయం  చేసాతవా?"  అన 
అడిగాయి పక్షులు. "ఓ! త్పపకుండా  సాయం 
చేసాతను.  అంత్కంటే  ఏం  క్వాల్?"  అననద్ 
గరిదద.  "నీనుండి  ఆ  మాత్రం  స్హక్ర్లం  ఉంటే 
చ్లు-మిగతాద్  మేం  చేసాతం"  అన  పక్షులు 
నాలుగూ  వెళ్ళ  అడవిల్న  జ్ంత్ువులననట్నీ 
కల్సి  పిల్లి  గురించి  చెపాపయి.  మర్లునాడు 
ఉదయం  తొమిమద్  గంటలకలాలి   భోజ్నశ్ల 
దగగారికి ర్లమమన వాట్న ఆహావనంచి వచ్చియి. 

జ్ంత్ువులనీన  వచిచి   పిల్లి  ఇంట్  చుటూటి 

కొంత్దూర్లంల్   నశశిబదంగా   కూర్లుచినానయి. 

పక్షులు  నాలుగూ   ఒకకటొకకట్గా  ల్పల్కి 
వెళ్ళ, "డబుబి కోస్ం  వచ్చిం" అనానయి. "ఓ, 

దానకేం? నలుగురి అపూప ఒకేసారి తీరేచిసాతను 
ర్లండి. మీ డబుబిను పువువల్లి పెట్టి తెచిచిసాతను. 

కూరోచిండి"  అన  వాట్న  అకకడ  కూరోచిబెట్టి, 
పిల్లి  ల్పల్కి  వెళ్ళంద్.  ల్పల్కి  వెళ్ళగానే 
"అవిగో,  వచ్చియి  చూడు-  దొంగ  పక్షులు. 

వాట్ పన పటుటి" అననద్ గరిదదతో. 

గరిదద పర్లుగున వచిచి, పక్షులు నాలుగింట్నీ 
ఇంట్ముందునన  పొదల్లికి  త్రిమింద్.  కొద్ద 
స్పట్కి  వెనకిక  తిరిగి  వచిచి,  పిల్లితో   "నీ    పన 
పూర్లతయియాంద్.  నాలుగు    పక్షులనూ 
చంపేశ్ను.  నాకు     ఇవవవలసిన     సొముమ 
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ఇవువ.  నేను    వెళాతనక.  అయినా  నువువ   బలే 
పిల్లివే?  నీ  పన  పూరిత  చేస్ుకోటానకి  ఎంత్ 
మంద్నెైనా  ఇలాగే  చంపించేటులినానవే?!" 

అననద్. 

"అవును!  నాకవర్లూ  అడుడా  రాకూడదు. 

అందుకేగా,  మరి     ఆ    నాలుగు    పక్షులనూ 
స్ునాయాస్ంగా    అడుడా     తొలగించు-

కుననద్?"జ్వాబ్చిచింద్  పిల్లి  గర్లవంగా 
నవువత్ూ. 

మర్లుకణం అడవిల్న జ్ంత్ువులనీన  పిల్లి 
ఇంట్ల్కి వచేచిశ్యి. "దొరికిపోయావు పిలీలి! 
నీ  వయావహార్లం  అంతా  ర్లటుటి  అయియాంద్.  నీ 
గురించి  అందరికీ   తెల్సిపోయింద్.  ఇకపైె 

నీతో    ఎవర్లూ  కలవర్లు; మాటాలిడర్లు. నువువ 
ఒకకదానవీ  ఎలా  బరత్ుకుకంటావో  బరత్ుకోక. 

నువువ కట్టిన ఈ ఇళ్ూళ, భోజ్నశ్లలూ అనీన 
ఇకమీద  ఉమమడి  ఆస్ుతలు  ఐపోతాయి"  అన 
అరిచ్యి అనీన.  
ఇటాలి  జ్ర్లుగుత్ుందన  ఊహించన  పిల్లి 
బ్త్తర్లపోయింద్.  భయపడింద్.  కళ్ళ  నీళ్ుళ 
పెటుటికుననద్.  త్నన  బహిషకరించవదదన 
పారిధేయపడింద్.  "త్పుప   తెలుస్ుకునానను. 

కమించండి.  ఇకపైెన  నీతిగా  జీవిసాతను.  ననున 
నమమండి" అన ఏడిచింద్. 

దయగల   ఆ   పక్షులు  నాలుగూ   ముందుకు 
వచిచి  "ననున   మార్లచిడానకే   మేమంతా   ఇలా 
చేసాం   త్పప,  ననున   బాధ  పెటాటిలనే    ఉదేదశం 
మాకు ఏ  మాత్రం   లేదు" అనానయి. 

జ్ంత్ువులనీన   పక్షుల  డబుబిల్న   తిరిగి 
ఇపిపంచ్యి.  పిల్లితో    ఎపపట్లాగానే 
స్నహంగా   ఉండసాగాయి.  పిల్లి  త్న  బుద్ధిన 
మార్లుపకుననద్.  నీతిగా  జీవించటం 
మొదలుపెట్టింద్.
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మ ూ డు   బొ మ మ ల ు  
పెదదవాళ్ుళ రాసినటులి గొపపగా ఉనన ద్, చకకన  ఈ కథ- చద్వి చూడండి మీర్లునూన..! 
కథనం: స్ుభాష, 8 వత్ర్లగతి, ఉపాధాయాయ ఇంగీలిష  మీడియం స్ూకల్, చౌడవర్లం, గుంటూర్లుజిలాలి. 

రాజ్యానకి   ఓ  ద్వాన్   క్వాలన    పరికటన 
ఇచ్చిడు,  చందరగిరిన  పాల్ంచే 
విజ్యస్నుడు . 
పరికటన  విన  త్న  దగగార్లకు   వచేచి  వారికి  ఆయన 
మూడు    బొమమలు   చూపించి    వాట్    మధయా 
తడా చెపపమనేవాడు. 

'మూడూ  ఒకేలా  ఉనానయి . తడాలేదు'  అనే 

స్మాధానమే  అందరి   నుంచీ   వచేచిద్. 

అద్    వినగానే   "అవునా!  అయిత   మీరిక 
వెళ్ళచుచి.  మీ  చిర్లునామా  బయట  వారిసి 
వెళ్ళండి" అన  ఇంట్కి  పంపించేస్వాడు  రాజ్. 

ఇటాలి  చ్లామంద్  రావటం,  పోవటం 
జ్రిగింద్. 

అటాలి  ఇటాలి  ఈ  స్ంగతి  చందరగిరి 
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గుర్లుకులంల్   పాఠాలు   చెపేప గుర్లుపరిసాదుకు 
తెల్సింద్.  స్ునశిత్  దృష్టి,  పరిశ్లనా  శకిత  ఉనన 
గుర్లుపరిసాదు  స్భకు  వెళ్ళ    రాజ్గారిన 
కల్సాడు.     "పరీకకు   నేను    సిదధిం 
మహారాజ్" అనానడు. 

రాజ్గార్లు     బొమమల్న    చూపించ్ర్లు. 

గుర్లుపరిసాద  బొమమల్న  క్స్పు  పరిశ్ల్ంచి 
"పరిభువులు  అనుమతిస్త,  నేను  గద్ల్ 
ఆమూలన  ఉనన  చీపుర్లు  పులలినొకదానన 
వాడుకుంటాను" అనానడు. 

"ఓఁ  ! ఎంచక్క వాడుకోండి" అనానడు రాజ్ 
చిర్లునవువ నవువత్ూ. 

గుర్లుపరిసాదు     మొదట్    బొమమను  చేత్ుల్కి 
తీస్ుకొన,  దాన    చెవిల్    చీపుర్లుపులలి 
దూరాచిడు. అద్   మరో   చెవిల్ంచి  బయటకు 
వచిచింద్. 

అత్ను  నవివ,  రెండో  బొమమ  చెవిల్కి 
దూరాచిడు  పులలిన.  అద్  దాన  నోటలించి 
బయట్కి వచిచింద్. 

అత్ను  మళీళ  నవివ,  ఈసారి  మరింత్ 

ఉతాసిహంగా మూడోబొమమను పటుటికొన దాన 
చెవిల్కి  పులలిను  దూరాచిడు-  ఈసారి  పులలి 
అస్లు బయట్కే రాలేదు! 

"తడా  గమనంచ్ర్లుగా,  పరిభువులవార్లు?!" 

అనానడు గుర్లుపరిసాదు నవువత్ూ. 

"బాగానే  ఉంద్  లెండి,  మరి   ద్న  అర్లథం 
ఏంటంటార్లు?"  అడిగాడు  విజ్యస్నుడు, 

త్నూ నవువత్ూ. 

"ఈ  మొదట్   బొమమలాంట్  వార్లు    చ్లా 
మంద్    ఉంటార్లు  మహారాజ్!  వీళ్ళంతా 
విషయాలను  ఒక   చెవితో  విన   మరో   చెవితో 
వద్లేసాతర్లు. దేనీన  సొంత్ం చేస్ుకోలేర్లు. 

ఇక  రెండో  బొమమ  లాంట్  వాళ్ుళ   వేరే  ర్లకం. 

ఇటాలింట్  వాళ్ుళ  దేనీన   దాచుకొన ఉండలేర్లు. 

తాము    విననద్    విననటేలి    అందరికీ 
చెబుత్ుంటార్లు.  పుక్ర్లలికు  పటుటిగొమమలు 
వీళ్ుళ. 
ఇక  ఈ   మూడోబొమమలాంట్   వాళ్ుళ    చ్లా 
అర్లుదుగా    ఉంటార్లు.  వీళ్ుళ   విషయాలు 
అననట్నీ    జ్గరిత్తగా    వింటార్లు-  బాగా 

25



కొత్తపల్లి  కథల పుస్తకం-58

ఆకళ్ంచుకొన,  ఏద్  మంచ-ఏద్    చెడో 
చూస్ుకొన  స్రెైన   నర్లణుయం   తీస్ుకుంటార్లు. 

చూస్ందుకు ఒకేలాగా ఉండే  బొమమల్లి  ఎంత్ 
తడా  ఉంద్  చూడండి,  అచచిం  మనుషుల్లి 
లాగానే!" వివరించ్డు  గుర్లుపరిసాదు. 

అత్డి   వివర్లణ   వినన   విజ్యస్నుడు  "నేను 
ఇనానళ్ులిగా    వెత్ుకుత్ుననద్   మీలాంట్    వయాకిత  
కోస్మే! మీర్లు   నా   దగగారే   ఉండి    ద్వానుగా 
రాజ్యా  పాలనల్     స్హకరించండి"  అన 
వినమరంగా   చెపాపడు.
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పి ల్ లి తె ల్ వి  
మరో  పొడుపుకథల కథ ఇద్గోండి..మనకు ఎనన పొడుపు కథలొచచి అనన కథలు రాయచుచి కదూ, ఇలాగ?!

ర్లచన: బ్.జోయాతి, 9 వత్ర్లగతి, z.p.h.s. పాలకొండ, శ్రిక్కుళ్ం. 

అనగనగాఒక  ఊరిల్  ఒక  పిల్లి  ఉండేద్.  ఒక 
రోజ్న  దానకి   ఒక   కుకక  కనపించింద్.  పిల్లికి 
చ్లా భయం వేసింద్. ఒకటే పర్లుగు పెట్టింద్. 

అయినా  కుకక దానన వదలలేదు.  వెంటపడి, 

ఇంక  ఎటూ  పోకుండా  అడుడాపడడాద్. 

"ఇపుపడలా  త్పిపంచుకుంటావు?  ఇంక  ననున 
వద్ల్  పెటేటిద్  లేదు"  అంద్.  పిల్లి  గజ్గజ్ 

వణికింద్. "ననున వద్ల్ పెటటిండి కుకకగార్లూ! 

నేను  చ్లా  తెల్వెైన  పిల్లిన"  అన  వేడుకుననద్ 
కుకకన.  

కుకక  కొంచెం  ఆల్చించింద్.  "తెల్వి  గల 
పిల్లివా?  అయిత  నేనడిగే  పొడుపుకథలకు 
స్రెైన  జ్వాబులు  చెపుప-  వద్ల్  పెడతాను. 

లేకుంటే  ఈ  పూటకు  నువేవ   నా  ఆహార్లం! 
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అస్లు నాకు తెల్వెైన పిలులిలంటే చ్లా ఇషటిం!" 

అంద్.  

పిల్లికి  కొంచెం   భయం  వేసింద్.  అయినా 
చేస్దేముంద్? వణుకుత్ూనే  'స్రే, క్నవువ, 
అడుగు'  అననద్.   కుకక  అడగటం 
మొదలుపెట్టింద్: 

కుకక:-  నాలుగుక్ళ్ుళండు నడయాడలేదు, 

చేత్ులు  రెండుండు  పనచేయలేవు-  అయినా 
వచిచిన  అతిథులకు   మరాయాద  చేస్ుతంద్, 

కూర్లుచిండ  బెడుత్ుంద్  గౌర్లవిస్ుతంద్- 

ఏంటద్? 

పిల్లి:- కురీచి! 

కుకక:-  స్రే,  ఇద్  చెపుప-  "తోక  ఉంటుంద్ 
క్నీ  జ్ంత్ువుక్దు,  ఆక్శంల్ 
ఎగుర్లుత్ుంద్  క్నీ   విమానంక్దు-  ఏమిట 
చెఫ్ఫ?" 

పిల్లి:- గాల్పటం! 

కుకక:-ఊఁ..కొంచెం తెల్వి ఉంద్, నీకు. ఇద్ 
చెపుప-  "అమామ   అంటే  కలుసాతయి,  నానన 
అంటే విడిపోతాయి- ఏంటవి?" 

పిల్లి:- పెదాలు! 

కుకక:-  బాగుంద్య!  ఇంకోట్ 
అడుగుతాను  చూడు-  "ఒంట్నండ 
కనునలుండు  ఇందురిడుక్దు,  కంఠమందు 
నలుపు  క్డు  శివుడు,  ఫణుల  పట్టి  చంపు-

పక్షీందురిడా?  క్డు!  మరి  యెవర్లంటావు 
అద్?" 

పిల్లి:- నెమల్ ! 
కుకక:-  ఓహో!  అనీన  చెపేపస్ుతనానవే!  ఇద్ 
చూడు-  "చెయయానకుండ  ,  పొయయాన  నీళ్ుళ, 
వెయయాన  స్ుననం,  తియయాగనుండు-

అదేమిట్?" 

పిల్లి:- కొబబిరిక్య! 

కుకక:-  అబబి  ఏం  తెల్వి! "రాజ్గారి  టవల్- 

ఎంత్  ఎండ  ఉనాన   ఎండదు!  ఏంటా  టవల్, 

ఏమా కథ?" 

పిల్లి:- నాలుక! 

కుకక:- "అంత్ులేన చెటుటికు  అర్లవెై కొమమలు. 

కొమమకొమమకూ    కోట్  పువువలు.  అయినా 
ఉననవి   రెండే  రెండు  క్యలు..  ఏంట్,  ఈ 
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వివర్లం?" 

పిల్లి:- ఆక్శం, నకతారిలు, స్ూర్లయా-చందురిలు! 
కుకక:- "బానే చెబుత్ునానవు పిలీలి! "గూట్ల్ 
ఉంటాము  గువవలంక్దు.  చుటూటి  క్పలా 
ఉంటుంద్  క్నీ  రాజ్లంక్దు.  నాయాయ 
ధరామలు  తెలుస్ు  క్నీ 
నాయాయమూర్లుతలంక్దు-  ఎవర్లం?  మేం 
ఎవర్లం? 

పిల్లి:- కళ్ుళ! 
కుకక:- వావ్! బాగా చెపాపవు. ఇద్ ట్రిై చెయియా. 
"నూతికి నూర్లుకనానలు- ఏంటద్?" 

పిల్లి:- జ్లెలిడ! 

కుకక:-  స్రే,  స్రే,  ఇద్  కూడా  చెపేపసాతవేమో 
మరి, చూడు- "త్ండిరి గర్లగర్ల, త్ల్లి పీచుపీచు, 
బ్డడాలు  ర్లత్నమాణిక్యాలు ఏమిటద్?" 

పిల్లి:- పనస్పండు ! 
కుకక:  వావ్!  చిననదానవెైనా   తెల్విగా 
జ్వాబులుచెపాపవు.  నీలాంట్  తెల్విగల-

వాళ్ళంటే  నాకు  చ్లా  ఇషటిం!  ఇకనుండీ 
మనదదర్లం స్నహిత్ులం .  
కుకక   పిల్లిన  చ్లా   మచుచికుననద్.  వద్ల్ 
పెటేటిసింద్. 

పిల్లి స్ంతోషంగా బయట్కి పర్లుగు తీసింద్. 

29
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వినయ: నానాన! పౌష్ఠిక్హార్లం, స్ంపూరాణుహార్లం  అంటే  ఏమిట్?

బేర్లర స్ుబాబిరావు: పౌష్ఠిక్హార్లం అంటే పేలిటమీల్సి, స్ంపూర్లణు ఆహార్లం అంటే  పుల్మీలుసిరా!

ప న  లే న   ప న !

గిరి: మనకపుపడూ ఓటమి రాకూడదంటే ఏం  చేయాల్? 

హరి: ఏమీ చేయకుండా ఉంటే స్రి! అస్లు పరియత్నమే చేయొదుద...!

నవవండి!
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మ ం త్ రగా డు-వి క రమ ు డు  
జ్నపద కథల్లి ఏవి  ఎపపట్వో కనుకోకవటం ఒకింత్ కషటిమే. మీర్లు ఎపుపడైనా వినానరా, ఈ కథన? 

స్కర్లణ, కథనం: క.ఫణీందర, 7 వత్ర్లగతి, J.N.V, లేపాక, అనంత్పుర్లం జిలాలి. 

వికరమార్లుకడు  ఉజ్ జయినన  పరిపాల్స్ుతనన 
స్మయంల్   ఆయన  రాజ్యాంల్నే 
మంత్రగాడు   ఒకడు   ఉండేవాడు.  అత్ను 
త్పస్ుసి  చేసి  గొపప  శకుతలు  స్ంపాద్ంచ్డు. 

క్నీ  ఏమిట,  అత్నకి  ఉననంత్  కోపం, 

అస్హనం   వేరే ఎవవరికీ ఉండవు. 

ఒకసారి అత్ను  నదరపోత్ూంటే   పిల్లి ఒకట్  ఆ 

వెైపుకి  రాబోయింద్. వస్ూత వస్ూత  అద్ అకకడే 
ఉనన  ఒక  కుండను  త్ననంద్.  వెంటనే  కుండ 
క్సాత  కిరింద పడి ఢమాలున పగిల్పోయింద్. 

ఆ  శబాదనకి   త్టాలున  నదర  లేచ్డు 
మంత్రగాడు.  "త్న  నదరను  చెడగొట్టిన  పిలేలి, 
త్న  కుండను  కూడా  పగల  గొట్టింద్!"  'నా 
నదరను  చెడగొడతావా,  నువొవక  కట్టిలా 

30

  తెలుగు జ్నపద కథ  



కొత్తపల్లి  కథల పుస్తకం-58

మారిపో!'  అన  పిల్లిన    శపించి  త్న 
కమండలంల్న  నీళ్ుళ   చలాలిడు  అత్ను. 

అంత-  మర్లుకణం  ఆ  పిల్లి  క్సాత   కట్టిలాగా 
మారిపోయింద్. 

త్రావత్  మంత్రగాడు   బయటకు  వెళ్ళ  స్ూర్లయా 
నమసాకరాలు   చేస్ుతండగా    క్కి  ఒకట్   ఆ  పైె 
కొమమ  మీదే  కూర్చిన  రెటటి   వేసింద్. 

మంత్రగాడికి  చ్లా   కోపం  వచేచిసింద్. 

క్కివెైపుకు  కమండలంల్న  నీళ్ుళ  చలులిత్ూ 
"నామీదే  రెటటి  వేసాతవా?   నువొవక 
బండరాయిగా  మారిపో"  అనానడు   గట్టిగా. 

మర్లుకణం   ఆ  క్కి  క్సాత   బండరాయిలా 
మారిపోయింద్. 

క్కి   రెటటి  మంత్రగాడిన  చ్లా  బాధించింద్. 

మళీళ  సాననం  చేయాలనే  ఉదేదశంతో   నద్ల్కి 
ద్గాడత్ను.  స్రిగాగా  అదే  స్మయానకి  అటు 
వచిచిన  చేప  ఒకట్  అత్న  వేలును  చటుకుకన 
కొరికింద్. "నా వేలునే కొర్లుకుతావా? నువొవక 
మారినువెైపో!" అన చేపను శపించ్డు అత్ను, 
చేతిల్న  నీళ్ళను  నద్ల్కే  వద్లేస్ూత. 
మర్లుకణం  ఆ చేపక్సాత   మరిస్  ఒక  చెటుటిలా 

మారిపోయింద్. 

అదే  స్మయానకి  అకకడికి   చేర్లుకునానడు 
వికరమార్లుకడు.  రాజ్యా  పర్లయాటనకోస్ం 
మార్లువేషంల్  ఉనానడాయన.  నద్   సాననం 
చేసి  బయట్కి   వస్ూతండగా  ఎట 
చూస్ుకుంటూ వచిచిన  మంత్రగాడు    రాజ్న 
గుద్ద  కిరింద పడాడాడు. త్పుప అత్నదే, అయినా 
అత్ను  మాత్రం   రాజ్  మీద  మండి  పడాడాడు. 

"ఏమిరా,  కళ్ుళ  కనబడవా? 

ఎవర్లనుకునానవురా,  ననున?!"  అన 
గరి జంచ్డు మంత్రగాడు. 

"చూస్ుకోలేదు,  కమించండి  సావమీ!"  అన 
దూర్లంగా  నడవటం  మొదలు  పెటాటిడు 
వికరమార్లుకడు. 

"ఏమిరా,  అంత్  అలకయాం?!  ఎంత్  పొగర్లు, 
నీకు?!   నువువ   పిల్లిలా   మారిపో!"  అన 
శపించి,  మంతిరించిన  నీళ్ుళ  అటువెైపుగా 
చలాలిడు మంత్రగాడు. 

వికరమార్లుకడు  మామూలు  రాజ్  క్దు  కదా, 

అందుకన  అత్ను  గబుకుకన  కిరిందకు  వంగి 
త్నకు అంద్న కట్టిను ఆ మంత్ర జ్లానకి అడడాం 
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పెటాటిడు.  ఆ  కట్టి  వేరేదేద్  క్దు;  అంత్కు 
ముందు మంత్రగాడి క్ర్లణంగా కట్టిగా మారిన 
పిలేలి  అద్!  ఇపుపడు  మంత్రజ్లం  త్గలగానే 
కట్టిక్సాత  తిరిగి  పిల్లిగా  మారిపోయింద్. 

గబగబా  త్నునకొన  వికరమార్లుకడి  చేతిల్ంచి 
త్పిపంచుకొన పారిపోయిందద్! 

చేతిల్న  కట్టి క్సాత  త్టాలున పిల్లిగా మార్లటం 
చూసిన  వికరమార్లుకడికి  నవువ  ఆగలేదు.  క్నీ 
అత్న  నవువన  చూసిన  మంత్రగాడికి  మటుకు 
ఎకకడ లేన కోపం వచిచింద్. కోపం కొద్ద అత్ను 
రాజ్  వెంట  పడటం,  అత్నన 
ఉడికించటంకోస్ం   రాజ్  పారిపోవటం 
జ్రిగాయి.   కొంత్  దూర్లం  పర్లుగు  పెటాటిక 
వికరమార్లుకడికి  అలస్ట  వచిచింద్.  దారిల్నే 
ఉనన  ఒక  బండరాయి  మీద  కూర్లుచినానడు. 

అంత్ల్నే  అకకడికి  చేర్లుకునన  మంత్రగాడు 
గట్టిగా  అర్లుస్ూత  "ఇకకడ  కూర్లుచినానవా, 

దుండగీడా!  క్కిలా  మారిపో!"  అన 
మంత్రజ్లం  చలాలిడు  వికరమార్లుకడి   వెైపుకు. 

మర్లుకణంల్   వికరమార్లుకడు  అకకడినుండి 
లేచి  ముందుకు  దూకటం,  మంత్ర  మహిమ 

వలలి  బండరాయి క్సాత క్కిలా మారి క్వు క్వు 
మంటూ ఎగిరిపోవటం జ్రిగిపోయినాయి! 

మరి  ఆ  బండరాయి  అంత్కు  ముందు  ఎగిరి 
రెటటివేసిన క్కే కద! 

మంత్రగాడికి ఇంక్ చ్లా కోపం వచిచింద్. 

మళీళ  రాజ్  వెంట  పడాడాడు.  వికరమార్లుకడు 
పర్లుగెతిత ఒక చెటుటి వెనక దాకుకనానడు. మీకు 
అర్లథమైంద్గా,  ఆ  చెటుటి  ఏంట?  అంత్కు 
ముందు  చేపలా  ఉండి  మంత్రగాడిన  కొరికిన 
చేపే, ఆ చెటుటి. ఈసారి మంత్రజ్లం  త్గలగానే 
ఆ  చెటుటిక్సాత  చేపలాగా  మారి  నవువకుంటూ 
నీళ్ళల్కి జ్రిపోయింద్. 
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వికరమార్లుకడు  బ్గగార్లగా  నవేవస్రికి  స్నాయాసికి 
చ్లా  కోపం  వచేచిసింద్. "త్న  మంతారిలు  ఏవీ 
వీడి  మీద  ఫల్ంచటం  లేదేమి?"  అన 
ఉడుకుకనానడత్ను. "నువువ  ఎలుకలు ఉండే 
గోతిల్  పడిపోదువుగాక" అన మంత్రం చద్వి 
నీళ్ళన  వికరమార్లుకడి  వెైపుకు  చలాలిడత్ను. 

వికరమార్లుకడు చటుకుకన కిరింద్కి వంగే స్రికి, 

అకకడొక  అదదం  ముకక  కనబడింద్.  ఏద్ 
ఒకట్  క్నమమన  ఆయన  ఆ  అదాదనేన   అడడాం 
పెటాటిడు నీళ్ళకు. ఇంకేముంద్, క్ంతి లాగానే 
పరావర్లతనం చెంద్న  ఆ శ్పంక్సాత   మంత్రగాడి 
మీదే  పడింద్!  అత్నే   పోయి  ఎలుకలునన 
గోతిల్  పడాడాడు! 

ఎలుకలనీన త్నన కొర్లుకుత్ుంటే  "ర్లకంచండి-

ర్లకంచండి"  అన  మొత్ుతకుంటునన 
మంత్రగాడిన   వికరమార్లుకడే    క్పాడాడు. 

"నీకేమనాన శకిత ఉంటే దానన స్మాజ్నకి మేలు 
చేయటం  కోస్ం  ఉపయోగించు.  కోపంతో 
అందరినీ  కషాటిలపాలు  చేసాతవెందుకు?"  అన 
మందల్ంచ్డు మంత్రగాడిన. 

త్నను  క్పాడింద్  వికరమార్లక  మహారాజేనన 
తెల్సాక  మంత్రగాడు  సిగుగాతో  కుంచించుకు-

పోయాడు. అటుపైెన త్న శకితన స్మాజ్ హిత్ం 
కోస్మే  వినయోగిసాతనన  మాట  ఇచిచి,  ఆ 
పరిక్ర్లమే నడచుకునానడు!
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భర్లత: ఒక కపుప క్ఫీ తీస్ురా,క్మేశవరీ!

భార్లయా: ఇద్గో, తెస్ుతనాన నండీ.

భర్లత: ఇదేంట్?! క్ఫీల్ చకకర్ల బదులు ఉపుపవేశ్వ్?

భార్లయా: ఏం పరేలిదులెండి. మీకు షుగర ఉందన, చకకర్ల బదులు నేనే  ఉపుప వేశ్ను తాగండి!

జ్ ఞుప క  శ కి త!
త్ండిరి: ఒరేయ, స్ూకల్లి  నీ  జ్ఞుపకశకితకిగాను  ఏద్  బహుమతి ఇచ్చిర్లటగా? ఏద్  చూపించు!

కొడుకు: ఇచ్చిర్లుగానీ, దానన  ఎకకడ  పెటాటినో  గుర్లుతకు  రావడం లేదు నానాన!

నవవండి!
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కొ త్ త క థ
ర్లచన: విషుణు, బ్.ఎఫ. ఎ, క్కినాడ.

ఒక  యువకుడు చనపోయాడు. అత్నన 
తీస్ుకళ్ళడానకి  యమ  భటులు,  స్వర్లగా 
పాలకులు వచ్చిర్లు. 

నువువ  స్వరాగానకి  వసాతవా?  నర్లక్నకి 
వసాతవా?”  అన  అడిగార్లు  అత్నన. 

యువకుడు  అయోమయంల్ 
పడాడాడు. 
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"స్వర్లగాం  ఎలా  ఉంటుంద్?  నర్లకం  ఎలా  వుంటుంద్?  అన   అడిగాడు 
వాళ్లిన.

స్వర్లగా  పాలకుల  చేతిల్  ఒక  టచ్పాయాడ 
పరిత్యాకం అయియాంద్.

'స్వర్లగాం  అనేద్  ఇలా  ఉంటుంద్'  అన 
టచ్పాయాడల్   చూపెటాటిర్లు  వాళ్ుళ. 

స్వర్లగాంల్   దేవుడు,  భకిత,  నాటయాం 
ఉనానయి. 

“మరి  నర్లకం  ఎలా  ఉంటుంద్ 
చూపించండి"  అడిగాడు  యమ 
భటుల్న.  
“నువెవపుపడైనా  సారాయి  దుక్ణానకి 
వెళాళవా?  నర్లకం  ఖచిచిత్ంగా  ఆ 
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దుక్ణం లాగే ఉంటుంద్" అనానర్లు యమ భటులు.

సారాయి  దుక్ణం  లాగా  ఉంటుందనేస్రికి   యువకుడికి  ఆశ 
పుట్టింద్.   నర్లకంవెైపే  మొగుగా  చూపాడు.   "వెంటనే  తీస్ుకుపోండి; 

నర్లకం వచేచిసాత" అన తొందర్లపెటాటిడు. 

"స్రేలే!  నువువ  ఎటాలి  అంటే  అటాలి  క్నసాతం"  అన   యమభటులు 
అత్నన నర్లక్నకి తీస్ుకళాళర్లు. 

తీరా  చూస్త  అకకడ  పరిసిథతి  వేర్లుగా 
ఉంద్!  యువకుడు  నరాఘంత్-

పోయాడు.  "ఇదేంట్,  ఇద్  వేరేలాగా 
ఉంటుందనానర్లుగా?”  అనానడు.

యమ  భటులు  నవావర్లు: "అకకడ మేం 
నీకు  చూపించింద్  మా  అడవరట్ైజ్  
మంటు!   దానకీ  అస్లు  వస్ుతవుకూ  తడా  ఉంటుంద్  మరి!” 

అనానర్లు పళ్ుళ నూర్లుత్ూ.
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గ ు ర్ల రిపు  పి ల లి రె క క ల ు  
ర్లచన: స్హజ్, దేవి, ఆనంద- బెంగులూర్లు. 

అనగనగా   ఒక  ఊళ్ళ  ఒక   చలాకీ  గుర్లరిపు  పిలలి 
ఉండేద్.  దాన  పేర్లు  జ్కీ.  దానకి   వేగంగా 
దౌడు  తీయడమనాన,  కొత్త   పరిదేశ్లు 
చూడటమనాన  భలే స్ర్లదా. పరిగెడుత్ూ పోత 
ఆకల్ మాట కూడా  గుర్లుతకురాదు దానకి. 

క్నీ   వాళ్ళమమ   దానన   ఊరి  పొల్మేర్లలైెనా 
ఎపుపడూ   దాటనచేచిద్  క్దు-  '  పిలలిద్  దారి 
త్పిపపోత్ుందేమో ' అన  భయం వాళ్ళమమకి. 

ఒక  రోజ్    పగలంతా  బుద్ధిగా   ఉండి, 

మధాయాహనం  దాటాక   క్స్త   చలలిబడగానే   ఊరి 

పరికకనునన   అడవిల్కి   వెళాతనన   చ్లా 
బరతిమాల్ంద్  జ్కీ.  చివరికి  ఒపుపకుననద్ 
వాళ్ళమమ,   జ్కీ  ఆనందానకి  హదుదలే   లేవు. 

త్నవితీరా అడవినంతా చుటటి బెటేటి స్రికి  చీకట్ 
పడబోత్ూ   ఉంద్.  అపపట్కి   గుర్లుతకొచిచింద్- 

"చీకట్   పడే  ల్పే   ఇంట్కొచేచిసాతనమామ"  అన 
త్ను అమమకిచిచిన మాట. 

ఇక ఇంట్ వెైపుకు శకితకొద్ద    వేగంగా  పర్లుగెతితంద్ 
జ్కీ.  అద్  ఇంట్కి  చేరేస్రికి   'హమమయయా' 
అనుకునన వాళ్ళమమ, దానకి ఇషటిమైన  పచిచిగడిడా 
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పెట్టింద్.  అయిత అపపట్కే అలస్ట వలలి  కళ్ుళ 
మూత్లు   పడుత్ునానయి   జ్కీకి.  "ఎంత్ 
అందంగా  ఉంద్  అడవి!  దానన   చూడగానే 
ఆకల్   తీరిపోయిందమామ"  అన  చెపూతనే 
నదరపోయింద్. 

ఆ రోజ్న కలత్ నదరల్ జ్కీకి  ఒక  అందమనై 
కల  వచిచింద్:  త్నకు   రెండు  రెకకలు 
వచేచిసినటూలి,  వాట్తో   అద్  ఆక్శంల్ 
ఎగుర్లుత్ూ  ఉననటూలిను! అద్ ఎగుర్లుత్ుంటే 
కిరింద  ఉనన   పశువులనీన   త్నను  వింత్గా 
చూస్ుతనానయంట,  అటాలి   పైెన   ఎగుర్లుత్ూ 
కిరింద  ఉనన   ఊళ్ళన చిననవిగా  చూడటం  భలే 
త్మాషాగా   ఉంద్ట  దానకి.  కొరిత్త  కొరిత్త 
పరిదేశ్లు రోజూ బోలెడు  చూడగలుగాతోందట, 

ఆ రెకకల జ్కీ.  ఆక్శంల్  గడిడా  ఉండదు కదా 

మరి?  అందుకన   కిరింద  ఎకకడైనా   పచచిట్ 
పచిచిక  కనపించగానే  ద్గి,  కడుపు  నండా 
మేసి, చకకగా ఎగిరిపోతోంద్ట. 

ఒక రోజ్న  అద్  అలా  మేస్తంటే,  కిరింద  నుంచి 
దానన   రోజూ   చూసి  ఆశచిర్లయాపోయ  దూడల 
గుంపు   చుటుటి ముట్టిందట దానన. "నీ రెకకల 
ర్లహస్యాం   మాకూ  చెపపవా,  దయచేసి?"  అన 
అడిగాయవి దానన.  
"ఔను కదా, ఇపపట్  వర్లకూ  నేనూ ఆల్చించ 
లేదు,  నాకీ  రెకకలెపుపడొచ్చియబాబి?"  అన 
కలల్   ఆశచిర్లయాపోయింద్  జ్కీ.  ఎంత్ 
ఆల్చించినా   త్నకు   రెకకలెటాలి   వచ్చియో 
దానకి   గుర్లుతకే  రాలేదట.  "ఉండండి,  మా 
అమమ  నడిగి  చెపాతను"  అన  కలల్   అనేసి, 

నజ్ంగానే   "అమామ,  నాకీ  రెకకలెటాలి 
వచ్చియమామ,  ఎపుపడు  వచ్చియమామ?" 

అన   నదరల్  కలవరించటం  మొదలుపెట్టింద్ 
జ్కీ. 

"కడుపు  నండా  తిండి   తినకుండా  నదరపోత 
రెకకలైెనా వసాతయి, ఇంకేమనైా  వసాతయమామ" 
అన జ్కీన నదరలేపి  'గడిడా' పెట్టింద్ వాళ్ళమమ.
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న మ మ క స్ ు తడు  
ర్లచన: శ్రి నాగభూషణం, టీచర, zpps, త్రాల పల్లి , హనమకొండ, వర్లంగల్ జిలాలి. 

వనపరిత   అనే  గారిమంల్   నగల   వాయాపార్లం   చేస్ 
ర్లంగయయాకు   అత్యావస్ర్లంగా   నమమకస్ుతడైన, 

తెల్వెైన   స్హాయకుడు   ఒకడు  క్వలసి 
వచ్చిడు.  వాయాపార్లంల్  భాగంగా   పరితిరోజూ 
బంగార్లం   కొనుకుకరావడమో,  అముమకు 
రావడమో- మొతాతనకి  లకల్లి  సొత్ుత  చేత్ులు 
మార్లడం-  జ్ర్లుగుత్ూ   ఉండేద్.  ఈ 
లావాదేవీల  నర్లవహణకు త్గిన  స్హాయకుడిన 

చూసి   పెటటిమన   ర్లంగయయా   త్న   మిత్ురిడైన 
లక్ష్మయయాను  కోరాడు. 

గారిమానకి   దూర్లంగా   గుర్లుకులం 
నడుపుత్ునానడు  లక్ష్మయయా.  ఆయన   దగగార్ల 
విదయాను   అభయాసించిన   విదాయార్లుథలందర్లూ 
మంచి  మంచి    ఉద్యాగాలల్   కుదుర్లుకున 
ఉనానర్లు.  త్న  వదద   వాయాపార్ల  విదయాను 
నేర్లుచికుంటునన   శిషుయాలల్  వినయ,  వర్లుణ, 
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వంశ్   అనే   ముగుగారిన   ర్లంగయయా   వదదకు 
పంపాడు   లక్ష్మయయా.  వారిల్   ఒకరిన   ఎంపిక 
చేస్ుకోమన  స్ూచించ్డు. 

ఆ   యువకులను   ఆహావనంచిన   ర్లంగయయా 
"ముందుగా   మీకు   ఒక   పన   చెబుతాను- 

ఎందుకో,  ఏమిట   అడగకుండా   పూరిత 
చేయండి  "  అంటూ   ముగుగారి   చేత్ుల్లినూ 
మూడు  మూటలను  ఉంచ్డు.  "ఒకోక 
మూటల్ను   వందేసి   ర్లూపాయి   నాణాలు 
ఉంచ్ను. చూస్ుకోండి. మీర్లు ఎవరికి వాళ్ుళ 
వెళ్ళ,  వాట్న   ఊరి   చివరి   చెర్లువుల్   విసిరి 
ర్లండి" అనానడు. 

'డబుబిను  చెర్లువుల్కి    విసిరెయయా 
మంటునానడు   ఎందుకో?'  అన  త్టపటా 
యించ్ర్లు  యువకులు ముగుగార్లూ.  

అయినా   మార్లు   మాటాలిడకుండా   వెళ్ళ   పన 
పూరిత  చేస్ుకొన  వచ్చిర్లు. 

"త్మర్లు   చెపిపన   పనన   ముందుగా   నేనే 
పూరితచేసాను-  డబుబి  మూటను   విపపనెైనా 
విపపకుండా  చెర్లువు  మధయాకు  విసిరి  వేసాను" 

అన  వినయంగా చెపాపడు వినయ. 

"నేను  మూటను   విపిపచూశ్ను,  స్రిగాగా 
వందర్లూపాయి    నాణేలు  ఉనానయి.  మీర్లు 
చెపిపనటేటి  వాట్న  చెర్లువుల్కి   విసిరేసి 
వచ్చిను" అనానడు వర్లుణ. 

"మీర్లు  కొద్దగా  పొర్లబడినటుటినానర్లు. 

నాకిచిచిన  మూటల్   నూటొకక   నాణేలు 
ఉనానయి.  మీర్లు  చెపిపనటుటిగా  నేను 
నూర్లునాణాలను మాత్రం చెర్లువుల్కి విసిరేసి, 

ఒక  నాణానన  వెనకిక  తెచ్చిను-  ఇద్గోండి" 

అంటూ ఒక  నాణానన   అంద్ంచ్డు వంశ్. 

ర్లంగయయా  చిర్లునవువ  నవివ   "ఇద్  నేను  మీకు 
పెట్టిన   పరీక  !  ఇందుల్   నెగిగాన  వంశ్నే   నా 
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స్హాయకుడుగా ఎంపిక  చేస్ుకుంటునానను" 

అనానడు. 

"ఇదేం   నాయాయం?  ఇదేం   పరీక?"  అడిగార్లు 
వినయ, వర్లుణ. 

"నజ్నకి   నేను   మూడు  మాటల్లినూ 
నూటొకక  నాణేలు   ఉంచ్ను.  అయిత 
వినయ  ఏ  మాత్రం   తెల్విన 
ఉపయోగించలేదు.  పన  తొందర్లగా క్వాలన 
మాత్రం  ఆత్రపడాడాడు.  మూటల్న  డబుబిను 
కనీస్ం లెకకకూడా పెటటికుండా  విసిరి  వేశ్డు. 

ఇద్  అత్న  బదధిక్నీన,  ఇత్ర్లుల  డబుబి  పటలి 
అత్నకునన  అలక్ష్యానీన స్ూచిస్ుతంద్. 

ఇక వర్లుణ-  డబుబిను లెకకఅయిత పెటాటిడు- 

క్నీ   మిగిల్న  ఒక   ర్లూపాయినీ    జేబుల్ 
వేస్ుకోకుండాఉండలేకపోయాడు.   త్నకు 

డబుబి  పటలి  ఉనన  వాయామోహానన  అత్ను  ఇలా 
బయట పెటుటికునానడు. 

ఒకక  వంశ్   మాత్రమే   త్న   నజ్యితీన 
నర్లూపించుకోగల్గాడు. నాకు క్వలసిన  వయాకిత 
నాకు  అవిధేయుడు  ఎటాలినూ  క్కూడదు. 

దానతోబాటు   అత్ను  తొందర్లపాటు   మనష్ 
క్కూడదు,  నా   సొముమను  మింగేస్ 
అవినీతిపర్లుడు   క్కూడదు-  నా  సొముమను 
త్నద్గా   భావించి,  చెపిపన   పనన  జ్గరిత్తగా 
ఆల్చించి  చేస్ నమకస్ుతడే  క్వాల్. అందుకు 
త్గిన  వాడు   వంశ్నే  అన  నాకు  అనపించింద్" 

వివరించ్డు ర్లంగయయా. 
ఆయన  స్మాధానంతో స్ంత్ృపుతలైెన వినయ, 

వర్లుణ  ఇదదర్లూ  ర్లంగయయాకు  నమస్కరించి, 

'త్మల్న  అవగుణాలను  అధిగమించటం 
ఎలాగా' అన ఆల్చిస్ూత  ఇంట్దారి పటాటిర్లు. 
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ఏ  ఆ వ్  రా  బా  వా?! 
"త్మకు  చదువురాదనీ,  తాము  తెల్విత్కుకవ  వార్లమనీ   చ్లా  మంద్   పిలలిలు   విదాయాగంధం  లేకుండా  
ఉండిపోత్ునానర్లు.  అటాలింట్  వాళ్ళను  పోరిత్సిహించి  విదాయావంత్ులను చేయడం మనందరిబాధయాత్" అంటూ  
తెనాల్ రామల్ంగన కథగా స్ుపరిసిదధిమైన ఈ కథన మరోలా చెపాపర్లు అమమమమ గార్లు..చద్వి చూడండి.  

ర్లచన: ఆదూరి హైమవతి, విశ్రింత్ పరిధానోపాధాయాయిన, బెంగళ్ూర్లు. 

స్ంపేటల్  ఉండే  నాగయయా  కొడుకు 
స్ంబాబు  మహా  స్ంబేరి.  ఆటలంటే  మహా 
ఇషటిం,  చదువంటే  మాత్రం  గిటటిదు,  భయం! 

'బడి' అంటే బంద్ఖానానే వాడికి. 

తాను తెల్వి  త్కుకవవాడిననీ,  త్నకు  అస్లు 
చదువు అనేదే అబబిదనీ వాడి భావన. అందుకే 

వాడు  బళ్ళ  పెదద  పంత్ులు  కంటపడకుండా 
త్పిపంచుకు తిర్లుగుత్ుంటాడు. 

రోజూ   అమమ  పెట్టిన  పెర్లుగననం  కడుపునండా 
తిన,  పుస్తక్ల   స్ంచీన  భుజ్నకి 
త్గిల్ంచుకున,  చెటలిమమట  పుటటిలెమమటా 
తిరిగి,  మళీళ   బడి  వద్లేవేళ్కు  ఇలులి 
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చేర్లుత్ుండేవాడు వాడు. 

అమమ-నాయనలకు  వాడి  ఈ  మోస్ం  ఇంక్ 
తెలీనే  లేదు.  కొడుకు  చకకగా  బడికి 
పోత్ునానడనుకునేవాళ్ుళ వాళ్ుళ. 
ఐత  త్న  యీడు  పిలలిలందర్లూ   బళ్ళ 
ఉంటార్లు  కదా,  అందుకన  ఒంటరిగా 
తిర్లగటం,  ఆడుకోడం  కషటింగా  ఉంద్ 
స్ంబాబుకు. ఏద్ ఆడుకుంటునానడు గానీ, 

నజ్నకి అస్లు స్రిగాగా తోచటమే లేదు. 

అంత్ల్ ఒక స్మవార్లం నాడు చెఱువుగటుటిన 
కూర్లుచిన   నీళ్ళల్కి  రాళ్ుళ  విస్ుర్లు  త్ునన 
రాంబాబు  కనబడాడాడు  వాడికి.  వాడిన 
చూడగానే  స్ంబాబు   ఎగిరి  గంతసినంత్  పన 
చేశ్డు- 

"ఒరే  రాంబాబూ  బావా  !  ఈడుననవేరా?! 

బళ్ళకళ్ళలే!?" అన అడిగాడు. 

"ఓరి!  స్ంబాబు  బావా!   రారోయ! 

బళ్ళచదువు  కటటిం  గుంద్రా  !  రాయాల, 

స్దవాల,  లెకకలెయాయాల..  నావలలిక్దొరే  ! 
స్దూకునేంత్ తెల్వినాకు లేదు! అందుకే ఈ 

చెఱువు  గటుటి  కొచిచినా  !  ఇదదర్లం  కల్సి 
ఆడుకుందాం  రారోరే  !"  అంటూ  లేచి  దగగారి 
కొచ్చిడు రాంబాబు. 

ఇకనేం? ఇదదర్లూ కల్సి  ఆడి పాడి, కంచెల్ంచి 
దూరి పళ్ళ తోటల్న కళాళర్లు  . దొంగత్నంగా 
జ్మపళ్ుళ   కోస్ుకు  తినానర్లు.  ఇంక   క్పలా 
కుకక  ఊర్లుకుంటుందా?  అద్  గట్టిగా  అరిచి 
వెంటపడటంతో  క్పలా  క్మయయా  కర్లరి 
తీస్ుకున  లేచి  వచ్చిడు-  "ఎవడొరే 
చెటలిక్డ?!"  అంటూ.  అత్నన,  కర్లరిన, 

కుకకన  చూసి  పర్లుగు  లంకించుకునానర్లు 
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ఇదదర్లూ.  వాళ్ళన  త్పిపంచుకునేస్రికి 
గస్పోసింద్ ఇదదరికీ. 

అంత్ల్   బడి  నుండి  ఇంట్  కళ్ుత్ునన  పిలలిలు 
కొందర్లు  ఎదుర్చ్చిర్లు  వాళ్ళకి.  "ఒరే 
రాంబాబూ,  స్ంబాబూ  !  మీరిదదర్లూ  బళ్ళకి 
రాలేదన  పెదద  పంత్ులు  అడుగుత్ునానరారి  ! 
ఈడేం  చేస్ుతనానరారి?"  అంటూ  అటక్-

యించ్ర్లు వాళ్ుళ. 
"ఓ  అదా!  మా   నలాలివు  త్పిపపోయింద్రా  ! 
మాయమమ  ఎత్ుకుక  ర్లమమంటే 
రాంబాబునుకూడా  తోడు  తీస్ుకళాళనురా  !" 
అంటూ  టక్లున  అబధధిం  చెపేపశ్డు 
స్ంబాబు. 
"ఓరి   పోరా,  నీ  అబదాధిలు!  మీయమమ 
నలాలివును  తోలుకళ్ుత్ుంటే  చూసినంరా, 

ఇపుపడే !" అన నవావర్లు సావాస్గాళ్ుళ. 
వెంటనే స్ంబాబు తెల్విగా   "ఓరి రాంబాబూ, 

ఇనానవుర్రే  !  కరారివు  కనపించింద్టారి  !  ఇహ 
రా  పోదాం"  అనెయయాగానే  ఇదదర్లూ   నేసాతలన 
త్పిపంచుకున పర్లుగెతాతర్లు. 

 ఆ మర్లునాట్నుంచీ రాం బాబు స్ంబాబుకు 
తోడయాయాడు.  ఇదదర్లూ  కల్సి  వాగులూ 
వంకలూ  చెడ  తిర్లగసాగార్లు.  ఓ  రోజ్న 
స్ంబాబు  వాళ్ళ నానన  నాగయయాను పనమళాళ 
కల్సార్లు    పెదదపంత్ులు  గార్లు:  "ఏం 
నాగయాయా!  నీ  కొడుకు  బళ్ళకొచిచి 
ఎనానళ్ళంైద్  కనీస్ం  నీకైనా  తెలాసి?  నీలాగే  నీ 
కొడుకునూ  ఓ’ 'కు  ఎనన   వంకరోలి  తెలీకుండా 
చేసాతవా?"  అన  అడిగేశ్ర్లు.  అపుపడుగాన 
స్ంబాబు  గుటుటి ర్లటుటి క్లేదు. 

దాంతో  నాగయయా   మర్లునాట్  నుంచీ  "ఒర్రే, 

స్ముగా!  నువెవటూ  బడికి  ఎగనామం 
పెడుత్ు  నానవ్!  ఈ  పస్ూలనెైనా   మేపుకురా 
రేపటాలునంచీ!"  అన  త్ను  మేపే 
నాలుగావులనీ,  రెండు  గేదలనీ, 

అపపగించటం  మొదలు  పెటాటిడు.  రాంబాబు 
వాళ్ళ   అయయాకూడా   "ఓరి,  రాంబాబూ  ! 
నువ్వ మన గేదలనీ ఆవులనీ మేపుకురా, పో! 

ఇయాయాలునంచీ  పస్ుల్న  మేపుకొస్తనే   బువవ  !" 
అన గద్దంచ్డు. 

స్ంబాబు,  రాంబాబు  'భయపడతారేమో, 
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అటాలి  అయినా  దారికి  వసాతర్లు'  అనుకునానర్లు 
పెద్దళ్ుళ. క్నీ వీళ్ళదదరికీ  మాత్రం   'ర్ట్టి విరిగి 
నేతిల్  పడినటులి'  అయియాంద్.  ఇదదర్లూ 
హాయిగా  పశువుల్న  తోలుకుంటూ  గాల్కి 
తిర్లగటం  మొదలు  పెటాటిర్లు.  వీళ్ళకి 
తెలీదుగాన,  పెదద  పంత్ులు  గార్లు  మాత్రం 
వీళ్ళన ఎలాగో ఒకలాగా దొరికించుకుందామన 
పరియతినస్ూతనే  ఉనానర్లు.  "వీళ్ళదదర్లూ  తిటలికి 
లొంగర్లు..  దబబిలకు  అస్లు  లొంగర్లు..  మరి 
దేనకి లొంగుతార్లు?" 

ఒక రోజ్న ఉదయానేన రాంబాబు చేల గటలింట 
ఉర్లుకులూ  పర్లుగులూ  పెడుత్ూ   ఎదుర్లుగా 
వస్ుతనన  స్ంబాబున  ఢీ  కొట్టినంత్  పన  చేసి 
"ఒరే స్ంబాబూ! మీ ఆవు ఈనంద్రా!" అన 
అరిచి  చెపాపడు.   స్ంబాబుకి  జ్నున  అంటే 
చ్లా  ఇషటిం.  ఆవు  ఈనందంటే  అమమ  జ్నున 
చేసిపెడుత్ుంద్గా?  అందుకన  వాడు 
స్ంతోషంతో   "ఏ  ఆవ్  రా  బా  వా?“  అన 
కేకేశ్డు . 
అపుపడే  అటునుండీ  బళ్ళకళ్ుత్ునన  పెదద 
పంత్ులు  "ఓరి   భడవలాలిరా!  మీ  కకకడిద్రా 

ఇంత్  ఙ్ఞునం?  చదువేరాదు  అన  కోత్లు 
కోసాతర్లు-  మీర్లు  ఐదేసి   భాషలు  ఎటాలి 
మాటాలిడారారి  ?!"  అనానర్లు   వాళ్ళకదుర్లుగా 
నలబడి. 

స్ంబాబు-రాంబాబు  ఇదదర్లూ  ఒకరి 
ముఖాలొకర్లు    చూస్ుకుంటూ   "మేం  ఐదు 
బాస్లు  మాటాటిడడావేంట్   పెదదసార్లూ  ?" 

అనానర్లు . 
"ఒరే  పిలలిలూ  !  'య'-  అంటే  మరాఠీల్ను, 

'ఆవ్'  అంటే   హింద్ల్ను,  'రా  '  అంటే 
తెలుగుల్ను  , 'బా'  అంటే  కననడల్ను  ,  వా 
అంటే   త్మిళ్ంల్ను   ఒకే  అర్లథం,  తెలుసా- 

'ర్లమమన  '  అర్లధిం  ! మీరేమో మీకు ఏమీ  రాదన 
భయపడి  బడి  ఎగగొడుత్ునానర్లు!  ఐనా 
అలవోకగా  ఐదు భాషలు మాటాలిడేశ్రే, మరి? 

మీకు  తెలీకుండానే  ఇననభాషలు  మాటాలిడారే, 

ఇక   బళ్ళ  చదువు  కుంటే  మీ  తెల్వి  ఇంక్ 
పెర్లగదూ?!  కొంచెం  ధైర్లయాం  చెయయాండిరా! 

బళ్ళకొచిచి  చదువుకోండి.   ఇంక్  ఎనన 
భాషలు  మాటాలిడి  పెదద  పండిత్ులైెపోతారో 
చూడండి!   భాషల్లి  ఏముననద్రా,  ఇటాలి 
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అంటే  అటాలి  నేరేచిస్ుకోగలర్లు,  మీలాంట్ 
తెల్వెైన పిలలిలు. మీరెంత్ తెల్విగల వాళ్ళ మీకే 
తెలీదు  !  బళ్ళకి  ర్లండిరా  !"  అన  ఉబేబిశ్ర్లు 
పెదద పంత్ులు గార్లు. 

ఆయన మాటలతో రాంబాబు-స్ంబాబులకు 
త్మ  తెల్విపైెన  నమమకం  కుద్రింద్. 

మర్లునాట్ నుండీ మళీళ  బడికళ్ళటం మొదలు 

పెటాటిర్లు. కొనానళ్ళకు బాగా చదువుకున మంచి 
పండిత్ులైెనార్లు ! 
చూశ్రా  !  తోట్వాళ్ుళ   పోరిత్సిహిస్త   ఎవరెైనా 
ఎంత్ట్  పనులనెైనా  స్ులభంగా 
చేయగలుగాతార్లు.   భయపెట్టి,  బలవంత్ంగా 
ఎవరిచేతా ఏమీ  చేయించలేము ! 
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బంట్: '35మార్లుకలు  వస్త పాస' అనానర్లు కద టీచర? మరి  నాకు 36 మార్లుకలు వచ్చియిగా, 

అయినా ఫెయిల్  చేసారేం? 

టీచర: పరితి స్బె జకుటిల్ 35రావాల్ బంటీ, అనన స్బె జకుటిల్లినూ కల్పిక్దు...!

నవువ!
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భ లే  కో డ ల ు  
ర్లచన: రాధ మండువ, ఉపాధాయాయిన,  రిష్వాలీ స్ూకల్ , మదనపల్లి, చిత్ూతర్లు జిలాలి. 

మిటూటిర్లుల్   ఉండే  రాముడు   చిననగా 
ఉననపుపడే   త్ల్లిదండురిలు  చనపోయార్లు. 

దాంతో  వాళ్లి  అవేవ   వాడిన  పెంచి  పెదద  చేసింద్. 

వాడు   కొంచెం  పెదదవవగానే    ఆ  ఊరి 
షావుక్ర్లున  బతిమాలుకున,  రాముడిన 
అత్న  దగగార్ల  పనకి  కుద్రిచింద్  అవవ. 
రాముడు  చ్లా  అమాయకుడు.   చెపిపంద్ 
చేయడం  త్పప  సొంత్ంగా  ఆల్చించడం 
తెల్యదు  వాడికి.  వాడి  అమాయకతావనన, 

ముందూ  వెనుక్  ఎవర్లూ  లేకపోవడానన 
ఆస్రాగా  చేస్ుకున,   జీత్ం  బతెతం  ఏమీ 
ఇవవకుండా  వాడిచేత్   వెట్టికి   చ్కిరీ 
చేయించుకునేవాడు  షావుక్ర్లు.   వరి 
కుపపలు  నూరిచినపుడు  మాత్రం  నాలుగు 
బసాతల  వడులి   ఇంట్కి  తీస్ుకు  పొమమనేవాడు. 

అవవకు, రాముడికి  వాట్తో స్ంవత్సిర్లమంతా 
గడిచేద్ క్దు. అవవ కూడా పొర్లుగిళ్ళల్ వడులి 
దంచి,  పిండి  కొట్టి   ఇంక్స్త  స్ంపాద్ంచబట్టి, 
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అతి  కషటింమీద   ఇదదరికీ   స్రిపడా  అననం 
దొరికేద్.  

'త్ను  ముస్ల్దైపోత్ుననద్.  త్నకేమైనా 
అయిత  రాముడి  బరత్ుకేమవుత్ుంద్?'  అన 
చింత్  పటుటికుననద్  అవవకి.  చివరికి   వాడికి 
త్గిన   పిలలినచిచి  పెళ్ళ  చేస్త  త్పప  లాభం  లేదన 
నర్లణుయానకి  వచిచిన  అవవ,  మంచి  పిలలి  కోస్ం 
నలుగురినీ  విచ్రించింద్.  చలంగారిపలెలిల్ 
వీళ్ళ  దూర్లపు చుటటిం  ర్లంగయయా కూత్ుర్లు స్త్ 
చ్లా  తెల్వెైందన  తెల్సిందామకు. 

దాంతోవాళ్ళతోమాటాలిడి,  ఒపిపంచి, 

రాముడికి   ఆ అమామయినచిచి  పెళ్ళ చేసి ఊపిరి 
పీలుచికుననద్. 

క్పురానకి వస్ూతనే స్త్కు అర్లధిమైంద్- మగుడి 
అమాయకత్వమూ,  షావుక్ర్లు   చేస్ుతనన 
అనాయాయమునూన.  'ఏం  చెయాయాల్?'  అన 
కొంచెం  ఆల్చించిన  మీదట  ఆమకు 
అర్లథమైంద్- 'ములులిన  ములులితోనే  తీయాల్'. 

దానకి  త్గిన  స్మయంకోస్ం   వేచి  చూడటం 
మొదలుపెట్టిందామ. 

ఒకసారి  షావుక్ర్లు  ఏద్  పన  మీద  ఊరికి 

వెళాళడు.  అద్  తెల్సిన  స్త్  రాముడిన  పిల్చి 
"ఈ  గుడిసల్  ఇదదరికి  త్పిపత  మూడో  మనష్ 
పడుకోవడానకి  చటు  లేదు.  నేను 
వచిచినపపట్నుండీ  పాపం  అవవ  బయటే 
పడుకుంటుననద్.  వచేచిద్  చల్క్లం.  ఇక 
మీదట  ఇటాలి  వీలు  క్దు-  మీ  షావుక్రి 
కొటటింల్   ఊరికే  పడి  ఉండే  సామాను  తెచిచి, 

సాయంతారినకలాలి   రెండు  గదులతో  ఓ  గుడిస 
వెయియా"  అన  చెపిపంద్.   అమాయకపు 
రాముడు  వేరే  ఏమీ  ఆల్చించలేదు. 

హుషార్లుగా  పర్లుగెతిత,  అపపట్కపుపడు 
చేతికంద్న  సామానలాలి  తెచిచి,  రెండో 
రోజ్కలాలి గుడిస వేస్శ్డు! 

ఊర్లునుండి  వస్ూతనే  విషయం  తెల్సింద్ 
షావుక్ర్లుకి.   రాముడిన  ర్లమమన  కబుర్లు 
చేశ్డు.  అయిత  వాడితో  పాటు  స్త్  కూడా 
షావుక్ర్లు  ఇంట్కి  వచిచింద్-  "నమసాకర్లం 
బాబుగార్లూ!  మీర్లు  దయతో  పంపించిన 
సామాను  పుణయామా  అన   చకకన   ఇలులి  ఒకట్ 
అమరింద్. ఇకమీదట నాకు కూడా మీ ఇంటలి 
పన ఇపిపంచండి-  మీకందరికీ   బాగా ర్లకర్లక్ల 
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వంటలు   చేసి  పెడతాను  బాబుగార్లు  "  అననద్ 
అమాయకత్వం నట్స్ూత. 

రాముడిన చెడామడా తిడదామన పిల్పించిన 
షావుక్ర్లుకి   అపపట్కపుపడే  ల్ల్పల  లెకకలు 
వేస్ుకునే పన పడింద్. కొంచెం ఆల్చించగానే 
ఆయనకి స్ంతోషం వేసింద్ కూడాను- 'జీత్ం 
లేకుండా  తర్లగా   పన  చేయడానకి  వీడేక్క, 

వీడి  పెళాళం కూడా దొరికింద్' అన. 

మరి  అపపట్కే   ఉనన  వంట  మనష్న  ఏం 
చేయాల్?  షావుక్ర్లు  ఆమను  తీస్సి  స్త్న 
వంట పనకి పెటుటికునానడు.  

పద్హేను  రోజ్లు  గడిచ్యి.  షావుక్ర్లు 
భార్లయా  స్ర్లుకులు  తెపిపంచమన  ఓ  పెదద   చిటాటి 

ఇచిచింద్  షావుక్ర్లుకు.  దానన  చూడగానే 
ఆయనకు  మతి  పోయినటలియింద్-  " 

ఇదేమిటీ!  నెల  రోజ్లకు  స్రిపడా  సామాను 
ఇంత్కు  ముందే   తెపిపంచ్వు  కదా?! 

పద్హేను  రోజ్లకే  అయిపోయాయా?" 

అడిగాడు. 

"మంద్మి  ఎకుకవ  క్లేదూ?  స్త్  ఇకకడే 
తింటుంద్;  మధాయాహనం  పూట  మొగుడిన 
పిల్చి  భోజ్నం  పెడుత్ుంద్;  పాపం  ఇంక్ 
మిగిల్త త్పప అవవకి అస్లు తీస్ుకుపోవటమే 
లేదు!   అయినా   తిండి  దగగార్ల  లెకకలు 
వేస్ుకోకండి.  ఆమ  ర్లుచిగా,  శుచిగా  వంట 
చేసిపెటేటిస్రికి   మనం  కూడా  ఎకుకవ 
తింటునానం;  పిలలిలు  బాగా  పుష్టిగా  ఉనానర్లు. 

ఈ  సారి   సామానలినీన  క్స్తంత్  ఎకుకవే 
తెపిపంచండి" విస్ుకుకననద్ షావుక్ర్లు భార్లయా. 
వంటమనష్  జీత్ం  ఆదా  అవుత్ుందనుకునన 
షావుక్ర్లు  త్ల  కొటుటికుంటూ  స్ర్లుకులు 
తెపిపంచ్డు. 

అంత్ల్నే  వరి  కోత్లు  మొదలయాయాయి. 

"కుపపలు   నూరాచిక  నాలుగు  బసాతల  ధానయాం 
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తెసాతనులే"  అన  చెపాపడు  రాముడు  అవవతో. 

అద్  వినన  స్త్  త్న  నాననకు  ర్లమమన  కబుర్లు 
పంపింద్. నాలుగేసి బసాతల ధానయాం ఒక బసాతల్ 
పటేటిటుటిగా  పెదద  బసాతలు   నాలుగు  కుట్టించింద్ 
ర్లంగయయా చేత్ .  కుపపలు నూర్లడం అవుత్ూనే 
త్ండిరితో  కల్సి   వెళ్ళ,  త్ను  త్యార్లు 
చేయించిన నాలుగు పెదద బసాతల నండా ధానయాం 
ఇంట్కి  తెచుచికుంద్. 

ఊళ్ళ  వాళ్ళంతా  ఆమ  తెల్వికి 
అశచిర్లయాపోయార్లు.   విషయం  తెల్సిన 
షావుక్ర్లు  రాముడిన  పిల్చి   "ఏమిటారి! 
ఎకుకవ  ధానయాం  తీస్ుకునానవుట?"  అన 
ఆడిగాడు. 

"మీర్లు  తీస్ుకోమననటులి   నాలుగు  బసాతలు 
మాత్రమే  తీస్ుకునానను  బాబుగార్లూ. 

ఎకుకవెందుకు  తీస్ుకుంటాను?"  అనానడు 
రాముడు.  అకకడ  ఉనన  పాలేళ్ళందర్లూ 
నవావర్లు. 

ఇక త్న ఆటలు సాగవన గరిహించిన షావుక్ర్లు 
కోపంతో   స్త్నీ-రాముడినీ  ఇదదరినీ   పనల్ 
నుండి తీస్శ్డు. 

'అయోయా! ఉనన  ఒకక ఆధార్లమూ  పోయిందే, 

ఇక బరతికేదలాగ?" అన వాపోత్ునన రాముడిన 
ఓదారిచింద్  స్త్.  త్ండిరి   స్హాయంతో  రెండు 
ఎకరాల  భూమిన   కౌలుకి  తీస్ుకున,  భర్లతతో 
వయావసాయం  చేయించింద్.  రాముడి  కృష్ 
ఫల్త్ంగా   ఆ  పొలంల్  బంగార్లుపంటలు 
పండాయి. 

అనతి  క్లంల్నే  సొంత్ంగా  ఒక  ఎకర్లం 
పొలానన, ఆవునీ కొనంద్ స్త్!
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మ హి మ గ ల  చీ పు ర్ల ు  పు ల లి 
ర్లచన: యస.శంకర్లశివరావు, ఉపాధాయాయులు, ఇందరజ్లకులు, జ్నవిజ్ఞున వేద్క-రాషటి ర స్చివులు. 

ఆ  రోజ్  మూడవ  సషన్   సైన్సి   పాఠాలు 
బోధించడానకి     త్ర్లగతిల్   అడుగుపెటాటిర్లు 
రావుమాషాటిర్లు. 

"గుడ ఆఫటిర నూన్ సార!" అనానర్లు పిలలిలు లేచి 
నలబడి. 

"గుడ  ఆఫటిర  నూన్!"  బదుల్చ్చిడు  రావు 
మాషాటిర్లు. 

అంత్ల్   మీనశ్రి   మాషాటిర్లు  దగగార్లకు  వచిచింద్. 

"సార!  నేనొక   మంత్రశకితన    చూపిసాతను 
మీకందరికీ!"  అంద్.  మీనశ్రి   'ఇన్స్పయిర' 

పత్క  గరిహీత్.  బడిల్  విజ్ఞునానన 
పోరిత్సిహించటం  కోస్ం   పరితయాకంగా  పన 
చేస్ుతననద్. 

"మంత్రశక్త?!  స్రే,  చూపించమామ!" 
అనానర్లు మాషాటిర్లు. 

గాజ్గాలిస్ు  నండా   నీళ్ుళ  తెచిచి  బలలిమీద 

51

మాయాజిక్ కథ



కొత్తపల్లి  కథల పుస్తకం-58

ఉంచింద్ మీనశ్రి. ఏడు అంగుళాల పొడవుండే 
బెండు  పులలిలు  ఓ  పద్  తీస్ుకు  వచిచింద్- 

ఇళ్ళల్   ఊడుచికునే  పర్లకలు(చీపుర్లులి) 
ఉంటాయి కదా, వాట్ల్ంచి. 

"ఇవిగో  ఈ  పులలిలను  ఒకొకకకర్లూ  వచిచి 
తీస్ుకోండి.   త్ర్లువాత్   నేను   చెపిపనటులి 
చేయండి!"  అంద్  మీనశ్రి.   పిలలిలు  కొందర్లు 
గబగబా  ముందుకొచిచి   ఒకొకకక   పులలినూ 
తీస్ుకునానర్లు.  ఒక   పులలిను  త్న  దగగార్ల 
ఉంచుకొన,  మర్క    పులలిను  రావు   మాషాటిర్లు 
గారికి  ఇచిచింద్  మీనశ్రి.  

"ఇపుపడు  మీ  దగగార్లునన   పర్లక పులలిలను   బాగా 
పరీకంచండి. వాట్ల్  ఎటువంట్  మోస్మూ 
లేదు.  అంతా  నా  మంత్రశకేత  పనచేస్ుతంద్!" 

అననద్ పిలలిలతో. 

"స్రేలే, క్నీ వీట్తో  ఏం  చేయాల్  తొందర్లగా 
చెపుప!" అనానడు శేఖర. 

"తొందర్ల  పడొదుద!  ఇపుపడు   ఒకొకకకర్లూ 
ర్లండి.  మీ   దగగార్లునన   పులలిలను  ఈ  గాజ్ 
గాలిస్ుల్న  నీళ్ళల్    నలపాల్.  పులలి   పరికకలకు 
ఒరిగిపోరాదు-  నీళ్ళ  మధయాల్నే   నలచి 
ఉండాల్.  మీల్  ఎంత్మంద్  వీట్న 
నలపగలరో  చూదాదం. పులలిన నీళ్ళల్ నలేచిటులి 
ఎవర్లు   చేస్త  వాళ్ళకు  ఓ  'పెనున'  బహుమతిగా 
ఇసాతను" అననద్  మీనశ్రి. 
"బలేబలే!"  అంటూ   చపపటులి   చరిచ్ర్లు 
పిలలిలు. 
ముందుగా   యమున  త్న   దగగార్లునన   పులలిను 
గాలిస్ుల్   నలబెట్టింద్.  క్నీ  చేయి  వద్ల్న 
వెంటనే   పులలి   పకకకు   ఒరిగిపోయింద్. 

యమున అలా  చ్లా సార్లులి  పరియతినంచింద్. 

చివరికి   "ఇక   నా  చేత్   క్దు!"  అంటూ 
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వెళ్ళపోయింద్.  మీనశ్రి   ఆ   పులలిను 
తీస్ుకుననద్. 

అటు త్రావత్  పరిక్  ష   వచ్చిడు  హుషార్లుగా. 

గాలిస్ు   ముందర్ల   నలబడి   పారిర్లథన   చేసాడు. 

పులలిను   నీళ్ళల్   నల్పాడు-  అలాగే   చేతితో 
పటుటికున   ఉనానడు-  "ఇక  వదులు  పులలిన!" 

అంద్  మీనశ్రి.  పరిక్శ్  చెయియా   తియయాగానే   పులలి 
క్సాత  పకకకు  ఒరిగిపోయింద్. 

త్ర్లువాత్   ఇందు,  శిలప,  భాగయా,  మనోహర, 

గోపాల్-  చివరికి  రావు  మాసాటిర్లు  కూడా 
పరియతినంచ్ర్లు.  పులలిల్న  నీళ్లిల్   నలపడం 
ఎవవరివలాలి  క్లేదు. 

"మీనశ్రి!  వీట్న  నీళ్లిల్  నలపటం   మా  వలలి 
క్దు.  నువెవటాలి    చేసాతవో  చూపించు!" 

అనానర్లు    మాషాటిర్లు. "అవును  అవును"  అన 
అరిచ్ర్లు పిలలిలందర్లూ.  

మీనశ్రి   అందరి  దగగారా  ఉనన   పులలిలను  వెనకిక 
తీస్ుకొన,  వాట్న  మేజ్బలలి  మీద  పర్లచింద్. 

"ఎవరెైనా ముందుకు ర్లండి! ఈ  పులలిలల్ంచి 
ఒక   దానన   తీసి   నాకు  ఇవవండి"  అననద్. 

గాయితిరి  గబుకుకన  ముందుకు  వచిచింద్. 

ఒక   పులలిను  తీస్ుకున  మాషాటిర్లు  గారికి 
యిచిచింద్.  మాషాటిర్లు   పులలిను  బాగా 
పరీకంచ్ర్లు.  అద్  మామూలు  పులేలి.  దానల్ 
ఏ  పరితయాకతా  లేదన   నరాథరించుకునానక, 

ఆయన  దానన  మీనశ్రికి  ఇచిచి,  "ద్నన   ఇక 
నలబెటుటి" అనానర్లు. 

మీనశ్రి  పులలిను  తీస్ుకుననద్. దానన నీళ్ళల్ 
నలబెట్టి  పటుటికుననద్.   "ఒకట్-రెండు-

మూడు!  అబరకదబారి!"  అన  చెయియా 
వద్ల్ంద్.  ఆశచిర్లయాం!  నీళ్ళ  మధయాల్ 
నటార్లుగా  నలబడే   ఉంద్  పులలి!  మీనశ్రి   ఆ 
పులలిను  బయట్కి  తీసి,  మర్క  పులలిను 
చేతిల్కి  తీస్ుకుననద్.  మళీళ   ఏవో  మంతారిలు 
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చద్వి  "అబరకదబారి"  అంద్.  ఆ  పులలికూడా 
నీళ్లిల్ నటార్లుగా నలబడింద్! 

"మాయాజిక్  అంతా  ఆ  పులలిల్నే  ఉంద్.  దానన 
నాకివువ-  నేను    నలబెడతాను"  అనానడు 
కిర్లణ. 

మీనశ్రి   నవివంద్. "అటాలినా?!  స్రే!  తీస్ుకో" 

అంటూ  త్ను   నలబెట్టిన   పులలినే  కిర్లణ  చేతికి 
ఇచిచింద్! కిర్లణ దానన  తీస్ుకున "అబరకదబారి" 
అంటూ   నీళ్ళల్   వద్లాడు.  పులలి  పరికకకు 
ఒరిగిపోయింద్! అందర్లూ  పకపక్ నవావర్లు. 

"ఇంక్   ఎవరెైనా   నలబెటటిగలరా?"  అడిగింద్ 
మీనశ్రి. "ద్నన    నా  మంత్రశకితతోటే   నల్పానన 
ఇపపట్కైనా ఒపుపకుంటారా?!"  

"అంత్  గపాపలు  అవస్ర్లం  లేదమామ! 
మంత్రమూ   లేదు;  చింత్క్యా   లేదు!ద్న 
వెనుకవునన   ర్లహస్యాం   ఏంట    చెపెపయియా! 
అనానర్లు రావు మాషాటిర్లు.  

"చెపపటం  క్దు;  అందరితోటీ   చేయిసాతను. 

ఇవిగో   ఈ  పులలిలను  మళీళ తీస్ుకోండి" అన 
వాట్న  త్లా  ఒకకటీ    ఇచిచింద్   మీనశ్రి. 

త్ర్లువాత్  అందరికీ ఒకొకకక   'గుండు స్ూద్' 

ఇచిచింద్.  "గుండు  స్ూదా?  ద్నతో   ఏం 
చేయాల్?" అడిగార్లు అందర్లూ. 

"గుండుస్ూద్న  పులలికు   ఒక  చివర్లన   ల్పల్ 
వర్లకూ   గుచచిండి.  ఇపుపడు   వాట్న  నీళ్ళల్ 
నలపండి!  నలబడకపోత  అడగండి  ననున!" 
అననద్ మీనశ్రి. 
గుండు స్ూదులు గుచిచిన   పులలిలనీన   నీళ్ళల్ 
నటార్లుగా  నలబడాడాయి! 

"ఇందుల్  ఏ  మంత్రమూ  లేదు.  ఇద్  సనైేసి! 
స్ూద్న  గుచిచినపుపడు,  పులలి  అడుగు  భాగం 
బర్లువవుత్ుంద్ కదా, దాన గరిమనాభి కిరింద్కి 
జ్ర్లుగుత్ుంద్.  ఫల్త్ంగా  పులలి  నీళ్ళల్ 
నలువుగా వేరిలాడగలుగాత్ుంద్!" చెపాపర్లు రావు 
మాషాటిర్లు. 

"అవును  సార!  కిరింద  బర్లువు  లేకుంటే   పులలి 
సిథర్లంగా   నలబడలేక  ఒక   పరికకకు 
ఒరిగిపోత్ుంద్" అంద్ మీనశ్రి. 
"మరి  నువువ నలబెట్టిన పులలిల్లి గుండు స్ూద్ 
లేదే?!  మేం  వాట్న  బాగా  పరీకంచే 
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ఇచ్చింగా?" అడిగాడు స్దాశివ. 

గుండుస్ూద్  నా  చేతిల్నే  ఉననద్!  మీర్లు 
పులలిన  నాకు  ఇవవగానే  నేను  మంత్రం 
చదువుత్ూ  మీ  చూపు  మళ్ళంచ్ను. 

అటుపైెన  మీకు  కనబడకుండా  స్ూద్న   పులలి 
అడుగున   దూరేచిశ్ను.  ఇటాలి  ఎవరికీ 
కనబడకుండా  చేస్  పనన  మాయాజిక్ల్ 
'హస్తలాఘవం'  అంటార్లు!  కొంచెం  సాధన 
చేశ్ర్లంటే  మీకూ  అలవడుత్ుంద్  ఈ  విదయా" 

అననద్ మీనశ్రి. 
"మరి  కిర్లణ  నీ  దగగారి  పులలి  తీస్ుకొన 
నలబెటాటిడుగా,  మరి  అద్  ఎందుకు 
నలబడలేదు?"  అనుమానంగా   అడిగింద్ 
గాయతిరి. 
"అపుపడు లాఘవంగా గుండు స్ూద్న  తీస్సి 
ఇచ్చినుగా,  అందుకు"  నవివంద్  మీనశ్రి, 
గుండుస్ూద్న  తీస్సిన  పులలిలు  రెండింట్న 
చకచక్  గాయతిరి చేతిల్ పెడుత్ూ! 
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భీమ  బ ల ు డు !

రాజ్: వార్లం కిరిత్ం  నేను ఒక సింహం క్లు, ఓ  ఏనుగు తొండం, ఒక  గాడిద ముకుక  విర్లగొగాటాటిను. 

ఆనంద: అవునా! అవేమీ చెయయాలేదా  ననున? ఏమైంద్ అపుపడు?  

రాజ్: ఏమవుత్ుంద్? షాపుల్ బొమమలు అనాయాయంగా విర్లగొగాటాటినన  షాపత్ను ననున ఎటాలి 
కొటాటిడంటే, ఇపపట్వర్లకు  ఆ నొపిప త్గగాలేదు...!

ఆ గ ు మ ు -చ ూ డు మ ు -వె ళ్ ు ళ మ ు
టీచర: రేవంత్ ఇవాళ్ స్ూకల్కి ఆలస్యాంగా వచ్చి వేంట్? 

రేవంత్: చ్లా నెమమద్గా నడుచు కుంటూ వచ్చిను. 

టీచర: నెమమద్గా నడవమన నీకవర్లు చెపాపర్లు? 

రేవంత్: సార, బయట రోడుడా మీద  ఒక బోర్లుడా పెటాటిర్లు. అందుల్ "దయచేసి నెమమద్గా వెళ్ళండి" 

అన రాసిఉంద్ మరి!

నవవండి!
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బా ల యా ం  
ఈ పెదద కవిత్ను చదవండి.. చదువుకోకుండా పనులకు పోయ పిలలిల గురించి ఆల్చించండి... 

ర్లచన: పి.నూత్న్ కుమార, తెలుగు ఉపాధాయాయులు, తజ్ విదాయాలయం, కోదాడమండలం, నలొగాండజిలాలి. 

 పాల   బుగగాల    పసివాడా 
నీ   బాలయా   మంతా  బర్లలితోటేనా? 

పొదుద   పొడవక    ముందులేసి 
పస్ులకు   గడిడా  మోపు ఎర్లురికొన 
కుడితి   గోలెం   క్డ   నువువ 
కుకకవోలే    క్పలుంటే    
క్నరాన    దేవుడైనా    కనకరించడాయె, 

మనస్ునన    మనుషులైెనా 
మమత్   చూపరాయె. 

ఎండ   వేడి   నడి   వీపున 
చీపుర్లు  దబోబిలే    పడుత్ునాన 
క్ళ్ళమో  బొబబిలెకికన 
పస్ుల   కస్ువాయె  నీబరత్ుకు, 

ఎడలిస్పత   నీదై   పోయెనా? 

సినన  నాడే   నీ    అయయా 
సినన   స్ూపు  స్ూసినాడా 
సపప  కుండా  ఒకక  మాట 
స్లలింగా   ఎల్లినాడా? 

గుండ   నండా   బాధలెనుననాన 
నీకు గుకకడు   గంజి  నీళ్ుళ    కర్లువాయెనా? 

బడి   ఈడు   పిలలిలేమో 
బస్త   నేస్తం   పట్టినార్లు. 
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బడి  కళ్ళ   ఈడు  వునాన 
బరత్ుకు  బండి   లాగుడాయె. 

త్ల్లి  ర్లుణమే  తీర్లుచిత్ునానవా? 

ఏద్   ఒకనాడు   మంచి రోజ్లొసాతయి. 

కషాటిలు,కనీనళ్ుళ    కనుమర్లుగెైపోతాయి. 

నీ   బాలయా మంత్   బానస్త్వమైనా, 

బడి ననున   సాకుత్ుందయా, 

నీ   త్ల రాత్ను   మార్లుచికోవయా, 

ఇక  నీ    బరత్ుకంతా   పూల  బాటయా, 

ననున  ఓ  తజ్స్ుసిలా   నలుపుత్ుందయా. 
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చి న న  తా డే !

జ్డి జ: ననున ఎందుకు అరెస టి చేశ్ర్లు?

ముదాదయి: నేను  రెండు మీటర్లలి తాడును  దొంగిల్ంచ్ను సార.

జ్డి జ: అంతనా! తాడు దొంగిల్ంచినందుకే ననున  అరెస టి  చేశ్రా?

ముదాదయి: కమించండి సార. ఆ తాడు వెనక ఒక గేద కూడా  ఉందండి.

తొ ం ద ర్ల !

మాసాటిర్లు: ఒరేయ గోపీ, నువువ  పెదదయాయాక  మంచి పేర్లు తెచుచికోవాల్.

గీపీ: అపపట్దాక్ ఎందుకు సార, మీరే ఒక మంచిపేర్లు ఆల్చించి  చెపపండి ఇపుపడే.

న ల ు గ ు ర్ల ు  మి త్ ు రిల ు !

టీచర: రాజ్ రామ్ మోహన్  రాయ గురించి  నీకు ఏం తెలుస్ చెపుప, రామూ?!

రాము: వాళ్ులి  నలుగుర్లు మంచి స్నహిత్ులు ట్చర.

నవవండి!
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ఖ ద్ జ్  న యా జీ  
 విశవ  ఆరిథక వేద్క వార్లు    పరితి  స్ంవత్సిర్లం  సివట జరాలిండ  ల్  నర్లవహించే 
స్మావేశ్నకి    పరిపంచం  మొత్తం  మీద  నుంచీ  ఎంపిక  చేసిన 
మేధావులను,  జ్ర్లనల్స్ుటిలను  ఆహావనసాతర్లు.   ఈ  ఏడూ  అలాంట్ 
స్మావేశం జ్రిగింద్. ఇందుల్ ఖద్జ్ నయాజీ  (Khadija Niazi) 

అనన  పనెనండేళ్ళ  బాల్క  పరిస్ంగం  అందరినీ  ఆకటుటికుంద్.  ఆమన 
గురించే  ఈసారి పరిచయం చేస్ుతననద్! 

ఖద్జ్  పాకిసాతన్  దేశంల్న  లాహోర  నగరానకి  చెంద్న  అమామయి.  అందరిలాగే  స్ూకలుల్ 
చదువుకుంటంద్. ఆ  అమామయి  కొనేనళ్ళ కిరిత్ం  ఆక్శంల్ ఎగిరే పళాళల  గురించి విననద్. దాంతో 
ఆమకు  'ఆస్టిర  బయాలజీ' అంటే ఆస్కిత కల్గింద్. 'పెదదయాయాక త్ను కూడా  భౌతిక శ్స్త రంల్   పెదద 
శ్స్త రవేత్త క్వాల్. దానకోస్ం  ఇపపటునంచే ఆ ద్శగా పరిజ్ఞునం పెంచుకోవాల్' అనుకుంద్. 

ఈమధయా  క్లంల్   పరిపంచంల్న పెదద పెదద యూనవరిసిటీలు అనన  స్బె జకుటిల  పైెనా  పారిథమిక సాథయి 
నుండి  బాగా  ఉననత్  సాథయి  వర్లకూ  క్లిస్ులు  ఇంటరెనట  దావరా   నర్లవహిస్ుతనానయి.  వీట్ల్లి 
మనమూ  పేర్లు  నమోదు  చేస్ుకుంటే,  వార్లం  వార్లం  ఒక  క్లిస్ు,  రోజూ  చేస్ుకునేందుకు   హోమ్ 
వరక,  చివరోలి  ఒక  పరీక  -  ఇటాలి   మన  మామూలు  క్లిస్ులాలిగే   ఇవీ   జ్ర్లుగుతాయి-  ఇంటలి, 
కంపూయాటర  ముందననమాట!  అయిత,  ఈ  పన  చేస్త   మన  స్ూకల్లి   అదనపు  మార్లుకలు  ఏమీ 
ఇవవర్లనుకోండి, అద్ వేరే స్ంగతి. ఏదనాన అంశంపైె  మనకి ఆస్కిత ఉండి, స్వయంగా చదువుకున 
అర్లథం చేస్ుకునేంత్ పరిజ్ఞునం ఇంక్ లేనపుపడు, ఎంచక్క ఇలాంట్ కోర్లుసిల్లి చేరి  ఆ విషయాలనీన 
ఒక కరమంల్ నేర్లుచికోవచచిననమాట! 

ఖద్జ్  చేసింద్  అదే.  త్నకి  పదేళ్ుళ  ఉననపుపడు,  'కృతిరిమ  మేధ'  (Artificial Intelligence) 
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అనన కంపూయాటర   కోర్లుసి  చేసి,  పాస్యియాంద్.  ఆ  అనుభవం  త్నకి  నచిచింద్.  ఆ త్రావత్ వెంటనే 
ఇంటరెనట ల్ పారిథమిక సాథయిల్  ఫిజిక్సి అంశ్లు బోధించే కోర్లుసిల్ చేరింద్. ఆ క్లిస్ులు కరమం 
త్పపకుండా వింటూ, త్న  భౌతిక శ్స్త ర  పరిజ్ఞునానన పెంచుకుంద్. 

ఇంత్ల్, ఉననటులిండి పాకిసాతన్ పరిభుత్వం ఈ క్లిస్ులనుంచే  వెబెసిైటును భదరతా క్ర్లణాల దృషాటియ 
నషేధించింద్.  ఖద్జ్కు  ఇక  ఏం   చేయాల్  తోచింద్  క్దు!  క్నీ   ఆ  కోర్లుసిలే  చేస్ుతనన   ఇత్ర్ల 
విదాయార్లుథలు వెంటనే  ఆమకి ఇత్ర్ల  మారాగాల దావరా  కోర్లుసి  అందే  ఏరాపటు చేశ్ర్లు.  ఇటాలి అందరి 
సాయంతో చివరికి ఖద్జ్ పరీక రాయగల్గింద్. ఊరికే రాయడం క్దు, డిసిటింకన్ తో ఉతీతర్లుణురాలు 
అయియాంద్!  బాగా  కషటిపడాల్సిన  ఈ  కోర్లుసిల్,  త్నకంటే  పెదదవాళ్లిందరి  మధయా,  డిసిటింకన్ల్ 
ఉతీతర్లుణురాలు  అయిన  అతి  పినన  వయస్ుకరాల్గా  రిక్ర్లుడా  స్ృష్టించింద్!  ఈ  స్ూఫరితతో  త్ర్లువాతి 
నెలల్లి  - పారిథమిక కంపూయాటర సనై్సి, సాటిట్సిటిక్సి కోర్లుసిల్లి కూడా చేరి, వాట్ల్ కూడా డిసిటింకన్ల్ 
పాసైంద్. పరిస్ుతత్ం గణితానకి స్ంబంధించిన  కోర్లుసి ఒకట్  చేస్తందట! 

ఇటాలి  వర్లుస్  కోర్లుసిల్లి   ఉతీతర్లణుత్లు  పొంద్,  అందరి  మనననలూ  అందుకునానక,  విశవ  ఆరిధిక  వేద్క 
స్మావేశ్లల్  'ఇంటరెనటలి చదువుకోవడం దావరా త్నకి కల్గిన మేలు' గురించి  పరిస్ంగించింద్-! 

విశవ ర్లహసాయాలు తెలుస్ుకోవాలనీ, అందుకు గాను  చరిత్ర, ఆస్టిర  బయాలజీ, కమిస్టి ర- ఇలా వివిధ 
అంశ్లపైె  కోర్లుసిలు  చేయాలన  ఆమ  కోరిక.  ఈ  అమామయి  ఇలా  కోర్లుసిలు  చేస్ూత  ముందుకు 
సాగడమే  క్దు,  త్న  స్ూకల్లి  కూడా  మంచి  రాయాంకులు  తెచుచికుంటూ  చదువుకుంటంద్. 

అపుపడపుపడు  కవిత్వం  కూడా  రాస్ుతంద్.  ఈమధయా  ఇంటరెనటలి  ఒక  బాలిగు  కూడా  నర్లవహించడం 
మొదలుపెట్టింద్. దానపేర్లు - "World studies with me"! 

మనమూ చేర్లదామా, ఆమ పరిపంచంల్ ? 
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బొ మ మ కు  క థ  రా య ం డి!
నర్లవహణ: కొత్తపల్లి 

ఈ బొమమను చూడండి!

పటనంల్ చదువుకునే స్ుభాష పలెలికొచిచి,  ఎదుదలబండి ఎక్కల్సి వచిచింద్.

దుముమ  పీలుచికోలేకనో,  మరి  ముఖం  దాచుకుందామనో,  ముఖానకో  గుడడా  కటుటికునానడత్ను. 
చిననపుపడు  త్నతోబాటే  చద్విన  ఎర్లరియయా   బండిన  నడిపిస్ుతనానడు.  ఎదుదలేమో  కషటిపడి  పబండి 
లాగుత్ునానయి. వీళ్ళ కథ ఏంట తెలుసా మరి, మీకు? తెల్స్త  రాసి పంపండి. బాగునన కథన కొత్తపల్లి-
60 ల్ పరిచురిసాతం!
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స్ మీ క
స్మీక్ష్కర్లత- పిరియదరిశిన, విజ్యవాడ

కొత్తపల్లి-57  చేతిల్  వాలగానే  స్ంక్రింతి  ర్లుచుల  ఘుమఘుమలనీన  మద్న 
తాక్యి.  పలెలి  ముంగిట  ర్లంగవలులిలు  తీరిచిద్దుదత్ునన  చినానర్లులు 
ఆనందార్లణువంల్ మనస్ును హత్ుతకునానర్లు. 

మాట  తీర్లు  స్రిగా  ఉంటే  కల్విడిత్నం  ఎంత్  పెంపొందుత్ుంద్;  జీవిత్ం  ఎంత్ 
హాయిగా సాగుత్ుంద్ ! స్ంపాదకీయం బాగుంద్.

ఐద్   త్ర్లగతి  విదాయారిథన   త్ర్లుణిస్ూఫరిత   'వడరంగి  ఎంపిక'  కథ  దావరా   'ఎవరెైనా  చేస్  పనల్  నెపైుణాయానకే 
విలువ, గురితంపు లభిసాతయ'న  తెల్యజెపిపన  తీర్లు స్ూఫరిత దాయకం. 

తొమిమద్  త్ర్లగతి విదాయారిథన  లక్ష్మీతజ్   'పంత్ులుగారి మంతారిలు' కథల్ వెంగళ్పప పాత్ర  స్ర్లదాగా వుంద్. 

చదువనేద్  మనష్కి  ఎంత్  అవస్ర్లమో  'పటుటిదల'  దావరా   ఆరో  త్ర్లగతి  విదాయారిథ  మకూసిద  చకకగా 
వివరించ్డు. వాళ్లి  నాననల్  మార్లుపవచిచి  ర్లవికి  చదువుకునే  అవక్శం దకకటం బాగుంద్.  నజ్ంగానే 
పటుటిదల ఉంటే దేననయినా సాధించవచుచి.

ఏడో  త్ర్లగతి విదాయారిథ  అర్లవింద రెడిడా  స్కరించిన తెనాల్ రామల్ంగడి కథ  'పారిపోయిన గినెనలు'  పాత్దే. 

అయినా  మళీళ  చద్వించింద్;  పొటటి  చెకకలయయాలా   నవివంచింద్.   ఎదుట్  వారిన  అమాయకులుగా 
భావించి  అతి  తెల్వితో  లాభపడాలనుకునే  వారికి  ఈ కథ  చెంపపెటుటి! 

శ్రీర్లక  శరిమ  చేయన  వారిల్  వచేచి  ఇబబిందులను  తొమిమద్  త్ర్లగతి విదాయారిథన  యం చందరలేఖ కథ  'బైెక్ 
కనాన సైకిల్ మేలు' చకకగా  వివరించింద్. తొలుత్  ఆడంబరాలకు  పోయి,  ఆరోగయాం  దబబితిన, ఆనక 
సైకిల్ తెచుచికోవటం బాగుంద్. 
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తొమిమద్   త్ర్లగతి  విదాయారిథన  టీ  సాయిహేమాంజ్ల్  'పెటరిల్  స్లహా'  కథల్   ఒక   సామాజిక   స్పృహ 
కనపించింద్. పెటరిల్ స్వగతానకి  రామయయా  కథను  జోడించి  స్ందేశ్త్మకంగా  ముగించటంల్  పరిణతి 
ఉననద్. 

నచిచిన   పనన   ఇషటింగా   చేస్త  ఫల్తాలు  ఎలా   వుంటాయో  'యువకర్లటం-  ఎల్నోర   హారిడావిక్   పరిచయం 
దావరా తెల్సింద్. పిలలిలకు ఈ కథనం మంచి 'కిక్' ఇస్ుతందనటంల్  స్ందేహం లేదు. 

ఆశపోత్ు   ధనవంత్ుడు   ద్కుకలేన  చ్వు   ఎలా   చచ్చిడో  'మోస్ం  చేయాలనుకోకు!'  కథల్ 
డా.ఎం.హరికిషన్  స్మ  మాండల్కంల్   చెపపటం   ఇత్ర్ల   పారింతాల   వారికి   కొత్త   అనుభూతి.  చకకన 
గుర్లువు  మార్లగాదర్లశినంల్  విదాయార్లుథలు  పరితికణం  ఆనంద్స్ూత   గొపపగా  ఎదగగలుగాతార్లు.   ర్లమాదేవిగార్లు 
స్వయంగా    మంచి   టీచర   అయివుంటార్లు-  అందు   వలేలి   'ఉపాధాయాయ  లకణం'  కథన    అంత్   బాగా 
మలచ్ర్లన  అనపించింద్. 

నాలుగు  సైన్సి   ట్రికుకలు  నేర్లుచికొన   జ్నానన  మోస్గించి ద్చుకునన  దొంగ  సాధువు   అస్లు   ర్లూపానన  
'నీళ్ళతో  వెల్గే  పరిమిదలు'  కథల్   ఎస  శంకర్లశివరావు   కళ్లికు   కట్టిన   తీర్లు  మన  అజ్ఞునపు   మత్ుతను  
కచిచిత్ంగా  వద్ల్స్ుతంద్. 

కషాటిల  కొల్మిల్   క్ల్నవార్లు   ఎంత్   దృఢంగా,  బలంగా   త్యార్లవుతారో   మనకు   భరోసాగా   ధరై్లయాం  
నూరిపోస్ూత   చెపిపంద్,  చిననగారి   అనువాద  కథ  'టీ  కపుప  ఆత్మకథ'  .  ఇక   పిఎస  నాగరాజ్   గారి 
'కండచీమల నాయకుడు-నదరమత్ుత ఏనుగయయా' గేయకథ , కొత్తపల్లి స్ురేష 'జ్ండా పాట' పిలలిల్న  చ్లా 
ఉతాసిహపరాచియి. 

కొనన   కథల్లి   వాకయా  నరామణం  సాఫీగా   లేదు.  స్ంపాదకులు   ఈ  విషయమై   క్స్తంత్   శరిదధి  తీస్ుకోవటం 
అవస్ర్లమేమో!   కొత్తపల్లిల్న  ర్లంగుల   బొమమలనీన  కనువిందు  చేశ్యి.  ఎవిఎం గారి క్ర్లూటినులి,  చిట్టి 
పొట్టి  జోకుల స్ంగతి  స్రేస్రి!  పుస్తకం చివరి  పేజీల్  'కథలెందుకు?' నజ్ంగా  కొస్మర్లుపే!
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కొత్తపల్లి  కథల పుస్తకం-58

చి ల్ పి ప రిశ న ల ు  -తి క క జ్ వా బ ు ల ు
స్కర్లణ: శ్రి వి.వి.యస.మూరిత, చొద్మళ్ళ, పశిచిమగోదావరి జిలాలి.

1. abcd లు దేనకి  ఉపయోగపడతాయి?

జ్వాబు: కీరిస్ుతపూర్లవం (bc), కీరిస్ుత శకం (ad)తెల్య  చెయయాటానకి
2. ర్లచయితిరి వంట చేస్త..?
జ్వాబు: ఈ వంట  నా సొంత్ం, దేనకీ క్పీ లేదు" అన రాసి డైనంగ్ టేబుల్ మీద పెడుత్ుంద్.

3. షుగర వాయాధిగరిస్ుతలు  కూడా  తిన దగిన ఫలాలు?

జ్వాబు: వార్ల ఫలాలు
4. భోజ్న హోటల్  ముందు బ్చచిగాడు ఏమంటాడు?

జ్వాబు: బాబూ! ఒకఫ్ల్ మీల్సి పారిశిల్ బాబూ
5. స్పస సంైట్స టి  ద్పావళ్  తారాజ్వవ క్ల్స్త...?
జ్వాబు: 10...9...8...అంటూ  కౌంటడౌన్ పారిర్లంభిసాతడు.

6.  ఇంట్ ఓనర్లు ఇరిటేట అయయాద్ఎపుపడు? 

జ్వాబు: ఇలులిపీకి  పంద్రెయయామన వాస్ుత సిదాధింతి అననపుపడు
7.  సనైుసి  సారకి  కోపం వస్త  ఏమంటాడు? 

జ్వాబు: నా బలిడ  బాయిల్ంగ్ పాయింట  పెర్లుగుతోంద్, జ్గరిత్త! అంటాడు.
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ఈ  నె ల ల్  ఏ ప న -ఎ వ రి ద్?

ఆరిథక వయావహారాలు, నర్లవహణ : స్ుబబిరాజ్
స్ంపాదకత్వం: నారాయణ
వెబెసైిటు, సాంకేతికత్: ఆనంద, లక
ముదరణ: 'ముద్రిక' కృపాకర్లరావు
ముఖచిత్రం  'ముడుపు': వీరాంజి
చితారిలు: అడవి, పరిసాద, చందరక్ంత్, చందు, 

శ్రిధర, పూర్లణు. 
కథలు, పాటలు: చ్లామంద్ పిలలిలు

మ ు ద్ రిత్  ప రిత్ ు ల  వె ల :         పరితి ఒకికంట్కి: 25 ర్లూ.

12 పుస్తక్లకై చందా: ర్ల ూ . 300/- 

“కొత్తపల్లి ట రస్ుటి  పేరిట యంవో” /డిడిన ఈ చిర్లునామాకు 
పంపండి:  కొత్తపల్లి ట రస్ుటి, యంఆరవో ఆఫీస్ు దగగార్ల, 

చెనేనకొత్తపల్లి, అనంత్పుర్లం జిలాలి- 515101, ఆంధరపరిదేశ్.

బాయాంకు అకౌకంటు వివరాలు:
“Kottapalli Trust”,  A/c No. 0138101018809 (savings), 
Canara Bank, Chennekothapalli. IFSC: CNRB0000138

ఫోనులి:  08559 240222, 7702877670
ఇ-మయిలు: team@kottapalli.in

పిలలిల్లి స్ృజ్నాత్మకత్ స్హజ్ం.  కథలు, ఆటలు, పాటలు, బొమమలు దానకి ఊతాననసాతయి.  మాత్ృభాషల్ 
ఇషటింగా చదవటం, తల్కగా రాయటం వస్త అటుపెైన అనన శ్సాత రలూ స్ులభంగా వంటపటుటితాయి-నజ్ం! 

అందుకన మీ పిలలిల్లి ఉనన క్లపనక శకితకి పదును పెటటిండి.  వాళ్లిను కథలు రాస్ందుకు, పాటలు పాడేందుకు, 

బొమమలు వేస్ందుకు పోరిత్సిహించండి.  వాళ్ళ ర్లచనల్న మాకు పంపండి.  క్వాలనపిస్త మీరే ఇలాంట్ 
పతిరికనొకదానన మొదలు పెటటిండి- ఎలాగెనైా స్రే- పిలలిలు పెదదవాళ్లియయాల్గా వాళ్ుళ చ్లా చ్లా తెలుగు కథల్న 
చద్వేలా, రాస్లా చేయండి.   మీ పిలలిలకు ఈ పతిరికల్న కథలు నచుచితాయనే మా నమమకం- వీట్న 
వీలైెనంత్ మంద్తో పంచుకోండి.  మీర్లు రాసిన పిలలిల కథలు ఏమైనా ఉంటే పనగటుటికునెైనా స్రే, మాకు 
పంపండి.  వీలు చేస్ుకొన పరిచురిసాతం.

ప రిత యా క  క ృ త్ జ్ ఞుత్ ల ు : అర్లవిందాహైస్ూకల్ వారికి,  పరిభుత్వ  పారిథమికోననత్ పాఠశ్లలు  బదదలాపుర్లం, లేపాక  అనంత్పుర్లంజిలాలి   
వారికి, పాలకొండ,  వారికి, మాయాజిక్ కథల శంకర్ల శివరావు గారికి,  'విదాయారిథ' మాలతీకృషణు గార్లలికి, జిలాలిపరిషత్ పాఠశ్ల- పారిథమిక 
పాఠశ్ల- త్రాలపల్లి వారికి, క్ర్లూటినస్ుటి ఏవియం గారికి, రాధా రాజ్శేఖర గార్లలికి, కంపూయాటర్లలిల్ లైెనకుసి వయావస్థను  చకకగా అంద్స్ుతనన 
ఉబుంటు వారికి,  జింప, అడాసిటీ త్ద్త్ర్ల ఓపెన్ స్ర్లుసి సాఫ్టివేర్లు నరామత్లకు, ఇంక్ పేర్లులి రాయన అనేకమంద్కి.



మంచి పుస్తకం  :  

పదయ పారజాతాల్ు 

"త్ల్లిదండురల్ు త్మ పిల్లిల్కు  ఇచేచ ఆస్తపాస్ుతల్ు  - డబ్ుబు  , బ్ంగారం, భూముల్ు, మిద్దెల్ు, 
మేడల్ు విల్ువెైనవే కావచుచ. అయితే త్ల్ుగు పదయం అంత్కంటే విల్ువెైన  ఆస్త, పిల్లిల్ చేత్ ఎన్నె  
పద్యల్ు కంఠస్థం చేయిస్త  వాళ్లులి  అంత్ శక్త మంత్ుల్ు. మేధావుల్ు, శాస్తరవేత్తల్ు, నాయకుల్ు,  
డాకటరులి,  ఇంజనీరులి  అవుతారు.  అమామానాననెల్కు  అననెం  పెటేట   మంచి   మనుష్ుల్వుతారు...." 

అన్ మనస్ూఫూరతగా  నమిమాన దేవిన్న్  మధుస్ూదనరావు,  జయశ్ర దంపత్ుల్ు,  త్మకు నచిచన 
చిటిట చిటిట పద్యల్ు, పాటల్నె ఓ వందకు పైెగా  స్ంకల్నం చేస్, 28 పేజీల్ బ్ుజిజి పుస్తకాన్నెకద్న్నె 
పరచురంచారు.   ఎన్నెన్నె  బ్ళ్లలికు,  గరంధాల్యాల్కు,  అల్  అల్  పిల్లిల్కు  పద్యన్నె 
చేరవేస్ుతనానెరు.  చాల్ చకకటి  పద్యల్ునానెయి అందులో!  చద్వి న్రుచకోండ, మీరునూనె! 

దేవిన్న్వారద్   న్జంగాన్   గొపప  పరయత్నెం.  ఈ  యజఞంలో  ఏదో   ఒక  విధంగా   పాల్ు 
పంచుకోగల్గితే  అంత్కంటే కావల్సిందేదీ ఉండదు. 

పదయపారజాతాల్ు, పేజీల్ు28 

దేవిన్న్ సీతారావమమా ఫౌండేష్న, 

త్న్నెరు 521260, కంక్పాడు మందల్ం 
కృష్ణజిల్లి. ఫోను: 0866 2862424



ఫస్టుటు ర్యాంకు 

"మావాడికి ఎప్పుడూ ఫస్టుటుర్యాంకే వస్టుతుంటుంద" చెప్పుంద మణిమాలమమ స్టంతోషంగ. 

"అవున! అయితే బాగ చదువుతాడన్నమాట వీడ!" మురిపెంగ అంటూ ననిగడిని దగ్గరికి తీస్టుకుననన్ు నేన్ు. 
మణిమాలమమ అన్నద- "యు కెజిలో ఉననడ. ఎప్పుడూ ఏదేదో చెబుతూనే ఉంటాడ. నేనేమో ఇంగ్లీషు చదువుకోలేదుగ, 

అందుకని ఏమీ అర్థం అవవదు నకు!" అని. 

"బాగ్ుందర్, బలే ఉంద నీ డరస్టుస. మరి నీకు 'అ ఆ ఇ ఈ'లు వచ్చ?" అడిగ. 

"ర్వు!" అననడ నని గొప్పుగ, తల అడడంగ ఊప్తూ. 

"ఓహ! మరి ఎబిసిడిలు వచ్చ ఉంటాయి- చెప్పు" అననన్ు. 
"గ్డ గ్డ గ్డ..." చెప్పుసి గలి పీలుచకుననడ వాడ.  "భలే!భలే!" మెచుచకుననన్ు.  "ఇంకా ఏమొచుచర్, నీకు? మీకు 
రోజూ  ప్రార్థన్  ఉంటుంద, మారినంగ్ అసెంబ్లీ?" అడిగన్ు. 
"ఓ!" తల ఎగ్రేశాడ వాడ. 

"మర్యితే, మీ  ప్రాయర్లో ప్రాతిజ్ఞ చ్స్తుర్ు కద, అద చెప్పు, చూదదాం!" అననన్ు నేన్ు. 
"మా ప్యరోలీ ప్తిగ్న ఉండదు!" అననడ వాడ. 

"అదేర్, పెలీజ- పెలీజ ఉంటుంద కద, ఇండియా ఈజ మెై కంట్రా..." అందంచ్. 

"పెజ అంట...అదుండదు మాకు. వేరేద ఉంటుంద" అననడ వాడ. 

"చెప్పుచెప్పు- నేన్ూ నేర్ుచకుంటాన్ు" ఉతాసహ ప్ర్చ్న్ు. 
చెయియా ముందుకి చ్ప్, మళ్ళీ ఓస్రి గ్డగ్డా చెప్పుడ- ఐ, ద స్టూటుడెంట్ ఆఫ్ ***, ఐ ప్రామిస్ దట్ ఐల్ లీడ్  మెై  లఫై్ ఇన్ ఎ 
టూరాతుఫుల్ వే.  ఐల్ ఆలేవస్ స్పుక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ ద స్టూకూల్ కాయాంప్స్ అండ్ ఔట్సైడ్ అలోస ..." అని. 

"వావ!" మెచుచకుననన్ు.  "భలే చెప్పువుర్! దీని అర్థంఏంటో తెలుస్, నీకు?" అడిగన్ు మణిమాలమమని. 

"అర్తుం తెలీదు" అననడ నని. 

"ఇంటోలీన్ూ, బయటా , ఇంకా  స్టూకూలోలీన్ూ అంతటా న్ువువ ఇంగ్లీషులోనే మాటాలీడతావట!" న్వావన్ు. 
వాడూ న్వావడ. మణిమాలమమ కూడా న్వ్వ- "ఇంగ్లీష్ మీడియం కద, అందుకని" అంద. 

"ఇంక న్ువ్వ వాడూ మాటాలీడకునేందుకు వీలేలీదన్న మాట!- నీకేమో ఇంగ్లీషు ర్దు; వాడేమో తెలుగ్ులోమాటాలీడకూడదు. 
బానే ఉంటుందక, మీ జీవ్తం!" అననన్ు నేన్ు, న్వువతూ. 

మణిమాలమమ కూడా న్వ్వంద.  అయితే ఈస్రి ఆ న్వువలో కాస్టతుంత బెర్ుకు ఉందేమో అనిప్ంచింద నకు. 
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